
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU 

PRZECHOWYWANIA NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH  

TOWARY NIEBEZPIECZNE USUNIĘTYCH Z DRÓG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE 

POWIATU MYŚLIBORSKIEGO 

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1137 ze zm.) oraz art. 102 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367) oraz § 5 regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu (Załącznik do Zarządzenia nr 23/2015 Starosty 

myśliborskiego z dnia 4 kwietnia 2015r.) zamawiający Powiat Myśliborski zaprasza do składania ofert  

w zakresie dotyczącym wyznaczenia jednostki do całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym 

pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu 

Myśliborskiego  

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na 

przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z 

dróg znajdujących się na terenie Powiatu Myśliborskiego na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu 

wydanej przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych. Za dobę przechowywania uważa się każdą rozpoczętą dobę. 

2. Wykonawca powinien dysponować parkingiem spełniającym poniższe kryteria:  

1. Całodobowo strzeżony oraz oświetlony w stopniu zapewniającym widoczność każdego pojazdu; 

2. Parking powinien mieć co najmniej dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych 

pojazdów przewożących towary niebezpieczne, z których przynajmniej jedno powinno być 

przelotowe i mieć wymiary co najmniej 3,5 m x 20 m oraz miejsce przeładunku o wymiarach co 

najmniej 30 m x 20 m, umożliwiające przeładunek towarów niebezpiecznych lub dokonanie 

innych czynności zabezpieczających.  Miejsca przeładunku można nie wyznaczać, jeżeli co 

najmniej jedno stanowisko postojowe ma wymiary umożliwiające przeładunek towaru 

niebezpiecznego do innego pojazdu lub dokonanie innych czynności zabezpieczających, w tym 

również z użyciem urządzeń służących do przenoszenia ładunków; 

3. Stanowisko postojowe oraz miejsce przeładunku, o których mowa w pkt 2 nie może być 

usytuowane w odległości mniejszej niż: 

a. 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych  

b. niezwiązanych z parkingiem, granicy sąsiedniej działki oraz budynków i obiektów nie 

przeznaczonych na pobyt ludzi, 

c. 40 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów 

kolejowych,  

d. 300 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć 

wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,  

e. 15 m od obiektów, o których mowa w lit. a, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany 

oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i 

wysokości co najmniej 4 m, 

f. 150 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć 

wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, w 

przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie 

odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m; 

g. nie może być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości 

mniejszej niż 10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych, 

h. powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia do 

zbierania i neutralizacji wycieków materiałów niebezpiecznych; 

4. Nawierzchnia stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku, o których mowa w pkt 3 

powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów 

niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód; 

5. Ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku o których mowa 
w pkt 3) powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego rozlewiska materiałów 

niebezpiecznych poza terenem stanowiska; 



6. Do stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku, o których mowa w pkt 3 zapewnia się 

dojazd o parametrach technicznych określonych w przepisach dotyczących wymagań w zakresie 

dróg pożarowych. 

7. Parking wyposaża się w:  

a. odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze;  

b. sprzęt przeciwpożarowy, w szczególności:  

 gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2,  

 dwie gaśnice proszkowe 6 kg,  

 2 koce gaśnicze,  

 skrzynię zawierającą co najmniej 1 m
3
 piasku,  

 substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające, 

c. dostęp do bieżącej wody; 

2. Parking mający więcej niż 4 miejsca postojowe dla pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności co najmniej 10 dm
3
/s lub zapas 

wody w ilości 100 m
3
 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, zgodnie z wymogami 

określonymi w przepisach dotyczących wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę. 

3. W zakres prowadzenia parkingu strzeżonego do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. naliczanie opłat obciążających właściciela pojazdu za przechowywanie pojazdu na parkingu 

strzeżonym oraz naliczanie obciążających właściciela kosztów powstałych w wyniku 

odstąpienia od usunięcia a także bieżące informowanie Zamawiającego o wysokości tych opłat 

według stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 

wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcie; 

2. wydanie pojazdu właścicielowi. Podstawą do wydania pojazdu z parkingu strzeżonego jest 

przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty za przechowywanie pojazdu oraz zezwolenia na 

odbiór pojazdu wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycje usunięcia pojazdu, 

3. umożliwienie dokonania oględzin pojazdów znajdujących się na parkingu przez rzeczoznawcę 

wyznaczonego przez Zamawiającego; 

4. zabezpieczenie pojazdu przez przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza 

pojazdu, w szczególności komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera oraz bagażnika; 

5. zabezpieczenie przez kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem, 

przedostaniem się opadów atmosferycznych do elementów składowych pojazdu; 

6. w dniu przyjęcia pojazdu na parking wykonanie dokumentacji fotograficznej pozwalającej na 

określenie stanu technicznego pojazdu w chwili jego przyjęcia oraz sporządzenie protokołu 

opisującego stan pojazdu i jego wyposażenie;  

7. ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej za powierzone pojazdy od momentu 

przejęcia ich od holującego i umieszczenia na parkingu strzeżonym do dnia ich wydania. 

II. Oferta na prowadzenie parkingu strzeżonego przechowującego pojazdy przewożące towary 

niebezpieczne powinna zawierać: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający dopuszczenie do obrotu 

gospodarczego zgodnie z wymogami ustawowymi w zakresie objętym niniejszym postępowaniem. 

Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają bezpośrednio z przedłożonych odpisów wymaga się złożenia 

dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę. 

2. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON). 

3. Kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 

4. Zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

w związku z prowadzoną działalnością lub kserokopie zawartej umowy. 

5. Pozwolenie na użytkowanie parkingu, na który usuwane są pojazdy przewożące towary 

niebezpieczne, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

6. Akt własności, umowa: najmu, dzierżawy, użyczenia itp. parkingu strzeżonego spełniającego wymogi 

określone w Opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty, 

sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do zaproszenia. 

8. Podpisany projekt umowy w załączeniu. 



9. Przy składaniu ofert należy proponować cenę nie większą niż uchwaloną Uchwałą Nr II/12/2014 

Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 15 grudnia 2014 r. tj. 199 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć 

złotych) brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu przewożącego towary niebezpieczne. 

III. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym oraz 

podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy usługi, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być 

parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu 

ofertowym. 

3. Należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, zobowiązania, informacje, formularz 

ofertowy - w przypadku braku jakiegokolwiek oferta zostanie odrzucona. 

4. Nie wyrażamy zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

7. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

8. Ofertę należy tak przygotować, aby nie było możliwości rozłączenia się kartek. Strony powinny być 

ponumerowane. 

9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 22, 74-300 

Myślibórz lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 15.06.2015 r. do godziny 10:45. 

11.  Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 

to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

formy pisemnej. 

IV. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie polegających 

odrzuceniu. 

V. Rozpatrywane będą oferty kompletne, które wpłynęły w terminie, zawierające wszystkie informacje i 

dokumenty określone w pkt II oraz spełniające wymagania określone w niniejszym zaproszeniu. 

VI. Wyznaczenie podmiotu następuje na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 


