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Ogłoszenie nr 510209728-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu: Świadczenie całodobowych usług w zakresie
usuwania, holowania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w

trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 581511-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Krajowy numer identyfikacyjny 53141220800000,
ul. pl. Wolności  13, 47-220  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 833 116,
e-mail starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania, holowania i przechowywania na
parkingu strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.272.1.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usuwaniu z dróg z terenu
powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pojazdów i ich przechowywaniu na parkingu strzeżonym.
Usuwanie pojazdów z dróg terenu powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i przechowywanie na
parkingu strzeżonym ma odbywać się całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca w
ramach realizacji usługi w zakresie usuwania z drogi i przechowywania pojazdów na parkingu
strzeżonym jest zobowiązany do: 1) prowadzenia dokumentacji związanej z parkowaniem i
usuwaniem pojazdów, w tym dokumentacji fotograficznej obejmującej dokumentację
fotograficzną przed usunięciem pojazdu (pozwalającej stwierdzić miejsce skąd pojazd jest
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usuwany oraz ewentualne uszkodzenia pojazdu przed transportem) oraz w dniu wydania osobie
upoważnionej do odbioru pojazdu (pozwalającej stwierdzić ewentualne uszkodzenia powstałe
podczas parkowania); 2) prowadzenia ewidencji umożliwiającej zamawiającemu uzyskanie w
każdym czasie danych dotyczących ilości i czasu przechowywania pojazdów; 3) umożliwienia
kontroli upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi Starostwa Powiatowego w
Kędzierzynie-Koźlu w zakresie prowadzenia dokumentacji określonej w pkt 1); 4) umożliwienia
kontroli w zakresie posiadanej bazy transportowej i parkingowej w okresie wykonywania usługi;
5) realizowania każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym - całodobowo w
sposób ciągły tzn. także w dni wolne od pracy, w niedziele i święta, z każdego miejsca na terenie
powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w trybie: a) przyjęcie zlecenia przyjazdu pojazdu
holującego; b) przygotowanie pojazdu lub pojazdu i jego elementów do załadunku (wszelkie
prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu); c) załadunek pojazdu (części pojazdu
na zestaw holujący); d) uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadów szkła, metalu i innych
odpadków nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu i materiałów; e) dojazd z
pojazdem transportowanym na wyznaczony parking strzeżony; f) rozładunek i parkowanie
pojazdu na parkingu Wykonawcy; g) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu
wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów, które zostały oddzielone od pojazdu i
mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów. 2. Parking, na
którym będą przechowywane zatrzymane pojazdy, musi spełniać następujące kryteria tj: 1)
czynny całodobowo; 2) ogrodzony; 3) oświetlony; 4) monitorowany lub dozorowany
całodobowo; 5) posiada minimum 25 miejsc do parkowania pojazdów do 3,5 t; 6) posiada
minimum 5 stanowisk do parkowania pojazdów powyżej 3,5 t; 7) dysponuje co najmniej 4
stanowiskami zabezpieczającymi pojazd przed działaniami czynników atmosferycznych. 3.
Pojazdy wykonujące usługę holowania powinny posiadać parametry techniczne odpowiednie do
wykonania dyspozycji usunięcia wszystkich rodzajów pojazdów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 50118110-9

Dodatkowe kody CPV: 98351100-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 347967.17 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
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IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo RUZIK Pomoc Drogowa RUZIK Patryk Ruzik 
Email wykonawcy: auto@ruzik.pl 
Adres pocztowy: ul. Główna 37 
Kod pocztowy: 47-280 
Miejscowość: Chrósty 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 345270.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 345270.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 345270.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


