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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:644897-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Pruszków: Usługi holownicze
2022/S 224-644897

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Pruszkowski
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 534-24-05-501
Adres pocztowy: ul. Drzymały 30
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Mąkal
E-mail: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl 
Tel.:  +48 227381470
Faks:  +48 227381470
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.pruszkow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu 
pruszkowskiego na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz demontaż pojazdów (...)
Numer referencyjny: ZP.272.29.2022

II.1.2) Główny kod CPV
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50118110 Usługi holownicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie 
art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie 
może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji 
ratowniczej, prowadzenie parkingu strzeżonego dla ww. pojazdów oraz demontaż pojazdów, dla których sąd 
orzekł przepadek na rzecz powiatu.
Usługa usuwania jest prowadzona w ruchu ciągłym, tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym 
oraz przyjęcie ich na parking odbywa się na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu, którą wydaje policjant, 
strażnik gminny (miejski) lub osoba prowadząca akcję ratowniczą.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
98351100 Usługi parkingowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Pruszkowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie 
art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie 
może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji 
ratowniczej, prowadzenie parkingu strzeżonego dla ww. pojazdów oraz demontaż pojazdów, dla których sąd 
orzekł przepadek na rzecz powiatu.
Usługa usuwania jest prowadzona w ruchu ciągłym, tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym 
oraz przyjęcie ich na parking odbywa się na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu, którą wydaje policjant, 
strażnik gminny (miejski) lub osoba prowadząca akcję ratowniczą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: godziny wydawania pojazdów od poniedziałku do piątku / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: godziny wydawania pojazdów w sobotę / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: godziny wydawania pojazdów w niedzielę / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający po zakończeniu realizacji tego zamówienia , ponownie będzie szukał wykonawcy usługi

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium wymagane w kwocie 10 000 zł

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180,209)
prowadzenie stacji demontażu pojazdów lub punktu zbierania pojazdów – posiadanie wpisu do rejestru 
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000 zł

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
dysponowanie potencjałem technicznym, tj.
a) dysponowanie minimum 2 pojazdami przystosowanymi do usuwania pojazdów o dmc do 3,5 t oraz minimum 
1 pojazdem do usuwania pojazdów o dmc powyżej 3,5 t (tj. samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i 
naczep);
b) dysponowanie parkingiem, na którym będą przechowywane zatrzymane pojazdy, spełniającym następujące 
warunki:
ogrodzony,
utwardzony,
oświetlony,
posiadający minimum 150 miejsc parkingowych dla pojazdów o dmc do 3,5t;
posiadający minimum 3 stanowisk do parkowania pojazdów o dmc powyżej 3,5t;
dysponujący co najmniej 2. stanowiskami zabezpieczającymi pojazd przed
działaniami czynników atmosferycznych;
zlokalizowany w takim miejscu, aby usunięcie pojazdu ze wskazanego miejsca na terenie powiatu 
pruszkowskiego było możliwe do zrealizowania w ciągu 60 minut od przyjęcia zlecenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez wykonawcę 
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:
wykaz usług,
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone w projekcie umowy który stanowi załącznik do Specyfikacji warunków zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
otwarcie ofert nastąpi elektronicznie
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
otwarcie ofert nastąpi elektronicznie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
po wyczerpaniu środków z tego postępowania

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a także podmiotowi, o 
którym mowa w art. 505 ust. 2 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w 
dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2022
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