Powiat Mys/kowski
,;ego 6
42-300 Myszkow

Myszkow, dn. 21.08.2014r
NrRI.271.22.2014

/,\ TAMI01 I .kTO\VI<:

/godnie z Zar/adzeniem Nr 45/2014 SUirosty Myszkowskiego z dnia 17 lipca 2014
roku w sprawie udziclenia zamowieh publicznych, ktorych wartosc szacunkowu nic
przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci 30 000 F.URO Powiat Myszkowski
Starostwo Powiatowc w Myszkowic zwraca sic z zapytaniem ofertowym dot. usuwania
pojazdow 7. drogi i pivt'chowywanie ich na purkingu str/e/.onym na obs/.ar/e l*<nviatu
Myszkow ski ego.

I. Opis pr/cdmiotu /amowienia:
Pr/edmiotem /amowienia jesl usuwanie pojazdow / drogi i przechowywanie ich na parkingu
strze/onym w pr/ypadkach okreslonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1137 zc zm.) na obszarze Powiatu

Myszkowskiego

polcgaj^ce na:
3.1 usuwaniu (holowaniu) pojazdow na wyznaczony parking strzczony z drog polozonych
na terenie powiatu mys/.kowskiego;
3.2 przechowywaniu (parkowaniu) poja/dow usuni^tych /. drogi na parkingu strzezonym;
3.3 odstapieniu od usuni^cia poja/du:
a. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzcnia
b. w przypadku doja/du i podtqczenia fodlqczenia). holu lub zaladunku
(wyladunku) poja/du
3.4 powiadamianiu pisemnic /.amawiajqcego o usuni^ciu pojazdu na parking
w trybie art. 130 a ustawy / dnia 20 c/erwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z
podaniem:
a. danych pojazdu (rodzaj, marka, model oraz jesli posiada nr rejestracyjny
lubVIN),
b. danych wlasciciela pqja/du lub osoby kieruj^ej poja/dem w chvvili
zatrzymania (imi^ i nazwisko ora/.jcsli jest znany adres zamicszkania),
c. daty, god/iny i inicjsca usuniecia oraz numeru dyspo/ycji usunipcia
pojazdu.

3.5

zawiadamianiu pisemnie Zamawiaja^cego w ci^gu
powiadomiony wlasciciel lub osoba uprawniona
w terminie 3 miesiecy od dnia jego usuni^cia.

3 dni, ze prawidiowo
nie odebrala pqjazdu

Uslugi usuwania (holowania) poja/.dow na wyznaczony parking strzezony z drog polozonych
na terenie powiatu myszkowskiego obcjmuja;
1. dojazd do miejsca zdarzenie z odpowiednim sprz^tem transportowym przeznaczonym
do usuwania i przemieszczania pojazdow,
2. zaladunek i /abczpicczenia pqjazdu w tym ladunku jesli znajduje si$ na pojezdzie
przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzicz^ w czasie transportu na parking,
3. dojazd z pojazdem holowanym na parking,
4. rozJadunek sprzeju transportowego.
Usfugi przechowywania (parkowania) pojazdow usunietych z drogi obejmujq:
1. przyj^cic pqja/du. zgloszcnie tego faktu Zamawiaj^cemu.
2. ewidencjonowanie przyj^tych pojazdow.
3. zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w garazu lub w
przypadku zaj^tych stanowisk garazowych przykrycic ich plandeka^.
4. zabezpieczenie tadunku jcsli znajduje si^ na pojezdzie przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub kradziezq w czasie pr/echowywania do czasu wydania pojazdu
osobie uprawnionej.
5. ochron? i nadzorowanie pojazdow oraz ich ladunkow.
6. wydanie pojazdu osobie uprawnionej.
Wykonawca ponosi
i wyposazenie).

pc\\M\c

za

powierzone

mienie

(pojazd

Decyzj^ o usuni^ciu pojazdu z drogi i skierowaniu na wyznaczony parking strzezony
podejnuija^ uprawnionc organy okreslonc przcpisami art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym.
II. Warunki ud/ialu w post^powaniu:
1. O ud/iclenie zamowienia moga_ ubicgac si? wykonawcy, ktorzy spelniajq. ni/ej
okreslone warunki udziahi w postejpowaniu :
Podmiot skladajijcy ofcrt^ powinicn wykazac si^ odpowiednim potencjalem technicznym
oraz osobami zdolnynii do wykonania zamowienia:
1. dysponuia odpowiednim notencjalem technicznym.
2. dysponuia parkingiem spclniajacym ponizsze kryteria (posiadaia prawo wlasnosci
tego parkingu lub prawo do dysponowania nim):
a. parking strzezony calodobowo;
b. nawierzchnia parkingu asfaltovva, betonowa lub z kostki brukowej;
c. ogrodzenie parkingu trwale, betonowe lub metalowe z zamykan^

wjazdowqz oznaczeniem ,,Parking strzezony";
d. oswictlcnic parkingu lampami w ilosci umozliwiajqcej w nocy skutecznq
obserwacje znajdujqcych si$ na parkingu pojazdow;
e. parking usytuowany na terenie powiatu myszkowskiego;
Zamawiajqcy occni spemienie warunkow udzialu w post^powaniu na podstawie
oferty i dokumentow zaiqc/onych do oferty. Nie spemienie chociazby jednego
warunku skutkowac b^dzie wykluczeniem wykonawcy z post^powania. Oferty
wykonawcy wykluczonego uznaje si^ za odrzucona^.

HI. Sposob przygotowania oferty:
Oierta musi zawierac:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Podpisany i wypelniony formularz oferty - Zalijcznik Nr 1
Kscrokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika w krajowym transporcie
drogowym lub licencj^ na wykonywanie krajowcgo transportu drogowego rzeczy wydan^
na podstawie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity
Dz. U. 2013 r., poz. 1414zpozn. zm.)Dokumenty potwierdzajqce prawo Wykonawcy do dysponowania pojazdami, jesli prawo
to nie wynika bezposrednio / prawa wlasnosci pojazdow uwidocznionego w dowodach
rejestracyjnych pojazdow w tym pisemne zobowiazanie wlasciciela pojazdu do oddania
pojazdu do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z niego przy wykonywaniu
zamowienia.
Dokument potwierdzajqcy prawo Wykonawcy do dysponowania parkingiem (gruntem):
prawo wiasnosci lub umowa najmu, dzicrzawy lub uzyc/cnia.
Oplacon^ polis?, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaja^cy, ze wykonawca
jest ubczpicczony od odpowicdzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwi^zanej z przedmiotem zamowienia o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 PLN
(slownie: sto tysi^cy zlotych). Do oferty wykonawca winien zal^czyc polis? wraz z
dowodemjej oplacenia.
Wykaz pojazdow dyspozycji oferenta- dokument niezb^dny do kryterium dyspozycji
pojazdami Zat^cznik nr2.
Oswiadczenie przedsi^biorcy o dochodzenia we wlasnym zakresie wszelkich roszczeri od
wlasciciela pojazdu usuni?tego z drogi i umieszczonego na wyznaczonym przez staroste
parkingu.
Oferta cenowa za przechowywanic - Zahjcznik nr 3.
Oferowana cena za swiadczenie caiodobowych ustug w zakresie usuwania i holowania na
parking strzezony pojazdow zabezpieczonych w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- Zal^c/nik nr 4.
Oswiadczenie o parkingu- Zab{cznik nr 5.

IV. Miejsce i tcrmin zlo/cnia ofcrty:
Ofert? nalezy zlozyc w formic piseninej

do dnia 02.09.2014r. do godz. 14:00 \c Podawczym

Pulaskiego 6, 42-300 Myszkow.
Wykonawca powinicn umieseic orygina! o forty wraz z wymaganymi dokumentami
w jednym. nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposob trwaty, /amknietym opakowaniu
zaadresowanym na ad res Zamawiajqcego i zawiorajqcym oznaczenie

Oferta na: Usuwanie pojazdow z drogi i przechowywanie ich na parkingu
strzezonym na obszarze Powiatu Myszkowskiego.
- nie otwierac do dnia

r. do godz

Oferty otr/.ymane no terminie skladania ofert nie hcda rozpatrywane.
V.

Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajqpy bedzic si? kierowat
nastepujajcymi krytcriami oraz ich znaczcniem:
L.p.
1.
2.

Krytcrium
Cena /a holowanie
przechowywanie
Dysponowanie
pojazdami

i

Znaczcnic krytcrium (w%)

Liczba mozliwych do
uzyskania punktow

60

60

40

40

Zamawiajqcy dokona oceny ofert przyznajqc punkty w ramach kryterium oceny ofert.
przyjmuja^c zasadt^, ze 1%=1 punkl.

1. Cena (60%).
W tym kryterium oferta moze uzyskac maksymalnie 60 punktow.
Oferowana cena powinna bye adekwatna do mozliwosci wykonania uslugi tj. dysponowania
pojazdami.
Sposob obiic/enia punktacji:
(Cn:Cb)xlOpkt = Pc

gdzie:
PC

- to liczba punktow za cene^ z danej pozycji

Cn

- to najnizsza cena brutto z danej pozycji

Cb

- to cena brutto badanej oferly

Koiicowy wynik powyzszego dzialania zostanic /,aokra_g!ony do dwoch miejsc po przccinku.
Koiicowy wynik bed/ie sumq punktow \vs/ystkich pozycji tego krj'terium.
2. Dysponowanie pojazdami (40%)
W tym kryterium oferta moze uzyskac maksymalnie 40 pkt.
Pdp-WDp x
WDp

WDpbsdana
'A Dpinax

- liczba punktow dla krylerium dysponowania pojazdami z danej pozycji

WDp badana - ilosc punktow badanej oferty wg wykazu
WDpmax

- ilosc punktow oferty o najwi^kszej liczbie pojazdow

Punkty za kryterium dysponowanie poja/dami zostaiii\e na podstawie wykazu
pojazdow dyspozycji ofercnta ktory stanowi Z;il;|iv,nik nr 2.
W tym kryterium oferta moze uzyskac maksymalnie 40 pkt. Za kazdy pojazd 1 punkt.
W razic nie /tozenia \\ykazu dysponowania pojazdami, oferta w ramach
przedmiotowego kr\terium oceny otrzyma 0 pkt.
Koiicowy wynik lego kryterium bed/ie suma punktow wszystkich pozycji.
Za najkorzystniejsz^ ofert? zostanie uznana ofcria, ktora bedzie przedstawiala
najkorzystniejszy bilans punktow (Po) za:
- cent;,
dysponowanie pojazdami. w oparciu o nastepuja^y wzor:

PC + Pdp = Po
Za najkorzystniejszy oferle wybiera si^ oferty. ktora uzyskala mijwieks/i\o punktow.
biort\ pod uwagc_ powyzsze krytcria. ccny brutto i dysponowanie pojazdami. Wszystkie
obliczenia zostana, dokonanc z dokladnosciq do dwoch miejsc po przecinku. Jezeli nie bedzie
nio/na dokonac u y b o r u o l e r t \, /c u / g l e d u na lo. /c d u i e l u h u i c c e j oferl
przedstawia taki sam bilans ccny i innych kryteriow oceny ofert, zamawiaj^cy sposrod tych
otert wybierze ofertc z najnizszq ccnq.

Pozadany termin realizacji zamowienia: 3 lata od podpisania umowy

VI.

Wybor Wykonawcy realizujijcego

Zamawiaja_cy wybierze Wykonawcy na podstawie zlozonych ofert. Zamowienic
zoslanie udzielone Wykonawcy, ktory spelni warunki udziaiu w post^powaniu (pkt II
zapytania ofertowego) i przedstawi najkorzystniejs?4 ofert?.

VII.

I'owy/szc zapytanie ofcrtowc nic zohowiazuje Powiatu Mys/kowskieuo
do zawarcia umowy / Wykonawcfl.

7,ah(czniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Formular/ otcrtowy
Wykaz pqjazdow dyspozycji ofcrenta- dokumcnt niczhcdny do krytcrium dyspozycji pojazdami
Oferla cenowa za przechowywanie
Ofcrowana cena za Swiadczcnic catodobowych using w zakresic usuwania i holowania
O^wiadczenie o parkingu
Wzor iiinowy

Naczelnik Wydziaiu
Rozwoju Inwestycji

