
 

    Regulamin 
konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg                                     

oraz prowadzenia parkingu strzeŜonego w sytuacjach określonych w art. 130a                 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 

 

 Starosta Kaliski działając na podstawie art. 130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo                   
.o  .ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005r. z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na                   
usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeŜonego.  

              1. Warunki realizacji usług: 
                 1)  usługi usuwania pojazdów z dróg będą świadczone na terenie Powiatu Kaliskiego, 
                 2)  świadczenie usług holowniczych (usuwania pojazdów) musi być ciągłe tzn. 

                takŜe w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, niedziele święta, 
                 3)  czas dojazdu do miejsca, w którym znajduje się pojazd podlegających usunięciu 

                nie moŜe przekroczyć 1 godz. licząc od chwili otrzymania zgłoszenia, 
                 4)  wydawanie pojazdów z parkingu strzeŜonego musi odbywać się we wszystkie 

                dni robocze od poniedziałku do piątku przynajmniej przez 8 godz. dziennie, 
                 5)  opłaty od właścicieli pojazdów (kierowców) będą pobierane zgodnie 
              z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego, 
                 6)  podmiot świadczący usługi we własnym zakresie będzie dochodził swoich 

           naleŜności od właściciela pojazdu, 
                 7)  podmiot świadczący usługi ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną przed 

           właścicielem pojazdu z tytułu uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku 
           przewoŜonego pojazdem, 

                 8)  umowa w sprawie wykonywania usług objętych konkursem będzie zawarta na czas 
             określony - 36 miesięcy. 
 
        2. Do konkursu moŜe przystąpić przedsiębiorca, który: 

                 1)  prowadzi zarejestrowaną działalność odpowiednio w zakresie holowania pojazdów 
            lub świadczenia usług parkingowych, 

                 2)  posiada niezbędne do realizacji zamówienia pojazdy wyposaŜone 
           i oznakowane zgodnie z § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
          z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
          zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia ( Dz. U. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), 
          umoŜliwiające bezkolizyjną obsługę zleceń, 

                 3)  posiada parking strzeŜony, ogrodzony, oświetlony,  
                 4)  posiada potencjał kadrowy umoŜliwiający realizację usługi będącej przedmiotem konkursu,   
................ 5)  nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

           zdrowotne lub społeczne, 
                6)  w przypadku uzyskania niniejszego zlecenia ubezpieczy swoją działalność 

          w przedmiotowym zakresie na kwotę nie niŜszą niŜ 150 tys. zł. 
         
       3. Wymagane dokumenty. 

 1)  wypełniona oferta wraz z załącznikami Karta oferenta „A” lub „B” wg ustalonego wzoru określonego           
..    w załączniku nr 1 do niniejszego  regulaminu, 
 2)  załączniki do oferty: 

               a)  aktualny odpis z  rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej                           
..............      wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
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               b)  kserokopie dokumentów potwierdzających własność lub inną formę władania pojazdami, które będą            
.................uŜywane do usuwania pojazdów wskazanych przez policję lub inne uprawnione słuŜby ( np. Kserokopie          
.................dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, umowa uŜytkowania i inne), 

   c)  kserokopię dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania parkingiem, 
   d)  zdjęcia parkingu pokazujące standard wyposaŜenia parkingu,   

               e)  aktualne oświadczenia, zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu                 
.................Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe podmiot gospodarczy nie zalega z 
.................opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawiane nie 
................  wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem składania ofert, 
               f)  opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego                             
.................   przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją, 
               g)  zobowiązanie się do dochodzenia we własnym zakresie na drodze cywilno-prawnej, roszczeń 
................    od właściciela pojazdu. 
              h)  wykaz zatrudnionych kierowców i ich uprawnienia do kierowania pojazdami (kserokopie praw jazdy,  
.................    zaświadczeń do przewozu materiałów niebezpiecznych),  
              i)   wykaz numerów telefonów zapewniających całodobową łączność telefoniczną z jednostką,  
              j)   wykaz osób zatrudnianych do ochrony parkingu. 

 
       4. Przesłanki stanowiące podstawę do wyznaczenia jednostki w zakresie usuwania pojazdów z drogi: 

                    1)  standard wyposaŜenia i oznakowania pojazdów przeznaczonych do usuwania lub przemieszczania            
............            pojazdów ( m.in. zamontowane wyciągarki i ich siły uciągu),  
                  2) liczbę i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów stosownie                      
..................      do wielkości obszaru świadczonych usług (określenie dopuszczalnej masy całkowitej  pojazdów  
................     ..mogących być usuniętych przez posiadane pojazdy usuwające lub przemieszczające), 
                  3)  deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia, 
                  4)  zobowiązanie jednostki do realizacji kaŜdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi, 
                  5)  opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego       
......................przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją, 
                  6)  konieczność zachowania warunków konkurencji, 
                  7)  proponowaną cenę usługi (w przypadku stosowania róŜnych cen w zaleŜności od godziny,                       
.....................dni tygodnia, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu usuwanego proszę podać kaŜdą stawkę), 
                  8)  posiadane środki łączności umoŜliwiające kontakt przez całą dobę (posiadanie telefonu 
.....................stacjonarnego i komórkowego), 
                  9)  liczba kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia, którzy będą mogli prowadzić pojazdy  
.................... usuwające lub przemieszczające pojazdy z drogi. 
                 

5. Przesłanki stanowiące podstawę do wyznaczenia jednostki w zakresie prowadzenia parkingu 
strzeŜonego w celu parkowania pojazdów usuniętych z drogi: 

                  1) standard wyposaŜenia parkingu strzeŜonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia (wysokość), oświetlenie  
.....................(ilość punktów świetlnych, rodzaj) i monitoring (sposób i okres czasu dozorowania parkingu), 

                  2)  liczbę miejsc do parkowania pojazdów i powierzchnię w m2 (umoŜliwiającej parkowanie pojazdów:  
.....................motorowerów, motocykli, samochodów osobowych, autobusów, samochodów cięŜarowych, 
.....................samochodów specjalnych, ciągników samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, naczep,   
.....................zespołów pojazdów), 
                  3)  proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów, 
                  4)  warunki utrzymywania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi, 
                  5)  miejsce połoŜenia parkingu, 
                  6)  opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego  .......... 
.                    przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją, 
                  7)  zobowiązanie jednostki do realizacji kaŜdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu ................  
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.....................strzeŜonym, 
                  8)  konieczność zachowania warunków konkurencji, 
                  9)  proponowaną cenę usługi (w przypadku stosowania róŜnych cen w zaleŜności od godziny,                      
.....................dni tygodnia, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu usuniętego proszę podać kaŜdą stawkę), 
                10)  sposób zabezpieczania przed wydobywaniem się płynów eksploatacyjnych z pojazdów w których  
.................... stwierdzono ich wycieki, 
                11)  rodzaj nawierzchni placu wyznaczonego do parkowania pojazdów zholowanych, 
                
             6. Opis sposobu przygotowania oferty:  
                       Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
...................  atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie 
...................  stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez 
...................  osobę podpisującą ofertę. ................. 
                     Wszystkie stronice oferty winny być ponumerowane.   
                     Dokumenty naleŜy składać w formie oryginałów lub kopii poświadczonych  za zgodność                          
.....................z oryginałem przez oferenta. 
                     KaŜdy oferent moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.. 
                     Ofertę naleŜy złoŜyć w kopercie lub innym opakowaniu uniemoŜliwiającym wcześniejsze otwarcie.                  
...................  Koperta powinna być zaadresowana i opatrzona nazwą i adresem oferenta. 
                       Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe 
.....................uczyni to przed upływem terminu do składania ofert, zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
.....................wymagają zachowania formy pisemnej. 
                     Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sposób 
.....................co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŜy opatrzyć  
.....................napisem ZMIANA. 
                     Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób 
.....................co oferta, dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŜy opatrzyć 
.....................napisem WYCOFANIE. 
             
            7. Tryb oceny złoŜonych ofert. 
                   Oceny złoŜonych ofert przeprowadzi pięcioosobowa komisja, powołana przez Starostę 
                   W trakcie dokonywania oceny ofert Komisja moŜe Ŝądać od oferenta dodatkowych 
                   wyjaśnień, dotyczących złoŜonej oferty oraz zapoznać się na miejscu u oferenta ze 
                   sprzętem przeznaczonym do usuwania pojazdów oraz z terenem przeznaczonym na 
                   strzeŜony parking. Po zakończeniu tych czynności Komisja sporządzi protokół, w którym 
                   wskaŜe oferty spełniające postawione warunki oraz dokona ich oceny. 
                   W oparciu o ustalenia Komisji, Starosta Kaliski podejmie decyzje w zakresie świadczenia 
                   usług będących przedmiotem konkursu. 
            Uwaga. 
                   Zastrzega się moŜliwość zawarcia odrębnych umów na jednostkę do usuwania pojazdów i na jednostkę                
...........        do prowadzenia parking strzeŜonego.  
                   Starosta moŜe wyznaczyć więcej niŜ jedną jednostkę, która będzie świadczyła przedmiotowe usługi. 
 
             8. Opis sposobu porozumiewania się: 
                   Przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz dokumentów wraz z ofertą 
..................wymaga formy pisemnej. 
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Adres do korespondencji: 
                                                                    Starostwo Powiatowe w Kaliszu  
                                                                        Pl. Św. Józefa 5  
                                                                        62 – 800 Kalisz  
                                                       tel./ (0-62) 5014200  fax. / (062) 7572622 
 
 
 Oferty z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg                                     
oraz prowadzenia parkingu strzeŜonego – nie otwierać przed dniem 10 grudnia 2007 r.” naleŜy składać do 
dnia 10 grudnia 2007r. do godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, II  piętro 
pokój 204 kancelaria. Dodatkowych wyjaśnień udziela Ireneusz Chudziak - Inspektor Wydziału Komunikacji  
Starostwa Powiatowego .w .Kaliszu,  tel. (062)5014266. Pytania oferenta powinny być sformułowane na piśmie. 
 
 
Druki ofert dostępne na stronie internetowej http://bip.powiat.kalisz.pl/  lub w pokoju nr 3 w budynku Wydziału 
Komunikacji. 
 
             9.  Postanowienia końcowe. 
                    1.    Koszt przygotowania oferty ponosi oferent       
                  2.    O wynikach wyboru jednostki zostaną powiadomieni wszyscy oferenci oraz Komenda Powiatowa              
......................    Policji w Kaliszu. 
                  3.   Oferentom nie przysługuje prawo do odwołania się od dokonanego wyboru  jednostki. 
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Załącznik do Regulaminu  
konkursu ofert 

na wykonywanie usług  
w zakresie usuwania  

pojazdów z dróg oraz  
prowadzenia parkingu strzeŜonego 

...................................................  
 
................................................... 
(nazwa i adres oferenta) (miejscowość i data) 

 
 
 

OFERTA 
 
 

        Starosta Kaliski 
        Pl. Św. Józefa 5 
        62-800 Kalisz 
 
 
 Nawiązując do ogłoszenia o konkursie w sprawie wykonywania usług usuwania z dróg 
pojazdów i ich umieszczania na parkingach strzeŜonych w sytuacjach określonych w art. 130a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niniejszym zgłaszam gotowość do 
ich realizacji na warunkach określonych w regulaminie konkursu.   
Jednocześnie oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w konkursie określone przez Starostę 
Kaliskiego. 
Dla potwierdzenia złoŜonego oświadczenia załączam następujące dokumenty: 
1) wypełnioną kartę oferenta „A”*, stanowiącą integralną część niniejszej oferty, 
2) wypełnioną kartę oferenta „B”*, stanowiącą integralną część niniejszej oferty, 
3) ………………………………. 
4) ………………………………. 
5) ……………………………… 
6) …………………………….. 
7) ……………………………. 
8) ……………………………. 
9) ……………………………… 
 
W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do realizacji kaŜdego zlecenia oraz 
ubezpieczenia działalności będącej przedmiotem konkursu na wypadek uszkodzenia lub utraty 
pojazdu na kwotę nie niŜszą niŜ ……..... tys. zł. 
Dowód ubezpieczenia na rok czasu przedstawię przed podpisaniem umowy. Ubezpieczenie będę 
kontynuował w czasie obowiązywania umowy.  
Jednocześnie oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu w sprawie 
wykonywania usług usuwania z dróg pojazdów i ich parkowania na parkingach strzeŜonych                  
w sytuacjach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. 
 
 
 
         (podpis oferenta) 
 
* niepotrzebne skreślić  
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                    Załącznik nr 1 
                 do oferty 
    
 
 
 
 
 
 
 
........................................................ 
                         ( nazwa i adres jednostki ) 

 
 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 
Jako jednostka wyznaczona do : 

- usuwania pojazdów z drogi, *) 

- prowadzenie parkingu strzeŜonego dla pojazdów usuniętych z drogi *) 

w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o 

ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) 

oświadczam, Ŝe kierując się przesłankami zachowania rzetelności oraz 

zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług z o b o w i ą z u j ę  s i ę 

do realizacji kaŜdego zlecenia : 

 

 

 

...............................                                                 ............................................................. 
     ( miejscowość, data )                                                                                       ( podpis oferenta  składającego oświadczenie ) 

*) właściwe podkreślić 
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“A”                                      ZAŁ ĄCZNIK NR 2 DO OFERTY        
 

Karta oferenta 
 

w zakresie parkingu strzeŜonego pojazdów usuniętych z drogi 
 

1. Nazwa przedsiębiorcy: 
 
 
 
 

 

2. Siedziba Firmy: 
 
 
 
 

 

3. Lokalizacja parkingu: 
 
 
 
 
 

 

4. Liczba zatrudnionych osób. 
 
 
 

 

7. Liczba miejsc parkingowych 
przeznaczonych dla pojazdów lub 
zespołów pojazdów  
 
 
 

Liczba miejsc poj. jednoślad. : 
 
Liczba miejsc DMC do 3,5 t : 
 
liczba miejsc DMC powyŜej 3,5 t : 

8. Rodzaj nawierzchni 
 
 
 
 

 

9. Rodzaj i wysokość ogrodzenia 
    oświetlenie placu 
 
 
 

 



 8 

 
 

10. Zabezpieczenie pojazdów przed 
dostępem osób trzecich                      
(np: monitoring, ochrona) 
 
 
 
 
 

 

11. Proponowany sposób 
zabezpieczenia pojazdów 
uszkodzonych w wypadkach. 
 
 
 
 
 

 

14. Proponowana cena usługi za 
kaŜdą rozpoczętą dobę 
 
 
 

Pojazdy jednośladowe. : 
 
pojazdy o DMC do 3,5 t : 
 
pojazdy o DMC powyŜej 3,5 t : 

 
 
 
 
 
 
...........................................................   ............................................................ 
           ( miejscowość, data )       ( podpis oferenta ) 
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“B”                                      ZAŁ ĄCZNIK NR 3 DO OFERTY 
 

Karta oferenta 
 

      w zakresie jednostek do usuwania pojazdów z drogi 
 
 

1. Nazwa przedsiębiorcy: 
 
 
 
 
 

 

2. Siedziba Firmy: 
 
 
 
 

 

3. Liczba zatrudnionych osób. 
 
 
 

 

4. Standard wyposaŜenia i 
oznakowania pojazdu 
przeznaczonego do usuwania lub 
przemieszczania pojazdów 
(moŜliwość dołączenia fotografii) 
 
 
 
 
 
 

 

5. Liczba i rodzaj pojazdów 
przystosowanych do usuwania lub 
przemieszczania pojazdów, stosownie 
do wielkości obszaru świadczonych 
usług (załączyć kserokopie dowodów 
rejestracyjnych ).   
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6. Deklarowany czas przybycia na 
miejsce zdarzenia w promieniu 10 km 
 

 

7. Zobowiązanie jednostki do 
realizacji kaŜdego zlecenia usunięcia 
pojazdu z drogi. 
 
 

 

8. Proponowana cena usługi 
wyraŜona w złotych za kilometr 
(uwzględniającadojazd, załadunek, 
rozładunek, transport lub holowanie). 
 
 

pojazdy jednośladowe ................................................ 
 
pojazdy o dmc do 3,5t ................................................ 
 
pojazdy o dmc pow. 3,5t ............................................ 

 
 
 
 
 
 
...........................................................   ............................................................ 
           ( miejscowość, data )       ( podpis oferenta ) 
 


