
POWIAT KLOB' JCKI
ZARZI\D POWIATLJ
Rynek im. Ja'la Pawla II 13

42-100 Klobuck

Na podstawie art. BOa ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawa Prawo 0 ruchu drogowym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z p6in. zm.) Starosta Klobucki zaprasza do skladania ofert na:

"Usuwanie pojazd6w przewoz~cych materialy niebezpieczne z dr6g polozonych na terenie

powiatu kJobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 0 ruchu

drogowym i dostarczenie ich na parking strzeZony, spelniaj~cy warunki techniczne i inne

wymagania okreslone w rozporz~dzeniu Ministra Spraw Wewn~trznych z dnia 13

listopada 2012 r. w sprawie warunk6w technicznych parking6w na kt6re s~ usuwane

pojazdy przewoz~ce towary niebezpieczne".

Oferty nalezy skladac do dnia 24.01.2014 r. do godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w

Klobucku, ul. Rynek im. lana Pawla II 13, 42-100 Klobuck, kancelaria - pok6j ill 25



Za1llcznik do zaproszenia
do skladania ofert

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia s'! uslugi wykonywane na terenie powiatu
klobuckiego w trybie art. BOa ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 0 ruchu drogowym
oraz wydanego na jego podstawie rozporz,!dzenia Ministra Spraw Wewnytrznych i
Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdow, ktorych uzywanie
moze zagrazae bezpieczenstwu lub porz,!dkowi ruchu drogowego albo utrudniaj,!cych
prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. Nr 143 poz. 846) polegaj,!ce na: usuwaniu i
przemieszczaniu pojazdow przewoz,!cych materialy niebezpieczne z drog polozonych na
terenie powiatu klobuckiego i dostarczeniu ich na wlasny lub byd,!cy w dyspozycji parking
strzezony, spelniaj,!cy warunki techniczne i inne wymagania okreslone w rozporz,!dzeniu
Ministra Spraw Wewnytrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych parkingow, na ktore s'! usuwane pojazdy przewoz'!ce towary niebezpieczne
(Dz. U. Nr 2012, poz. 1293).
Decyzjy 0 usuniyciu pojazdu niebezpiecznego z drogi podejmuj,! uprawnione organy,
okreslone przepisami art. 130a ust. 4 ustawy Prawo 0 ruchu drogowym.

1. W zamowieniu mog'! brae udzial podmioty posiadaj,!ce odpowiednie pojazdy do usuwania -
holowania pojazdow przewoz,!cych materialy niebezpiecznych.

2. Pojazdy przeznaczone do usuwania pojazdow niebezpiecznych powinny spelniae warunki
okreslone w obowi¥uj,!cych przepisach prawnych.

3. Czas przybycia na miejsce zdarzenia: 60 min
Czas podjycia zlecenia moze ulec wydluzeniu wyl,!cznie ze wzglydu na utrudnienia
(warunki atmosferyczne, zablokowane drogi przejazdowe i inne przypadki losowe).

4. Wykonanie uslugi powinno bye zgodne z warunkami wynikaj,!cymi z obowi¥uj,!cych
przepisow Prawa 0 ruchu drogowym art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz
wydanego na jego podstawie rozporz,!dzenia Ministra Spraw Wewnytrznych
i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdow, ktorych uzywanie
moze zagrazae bezpieczenstwu lub porz,!dkowi ruchu drogowego albo utrudniaj,!cych
prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. Nr 143, poz. 846).

5. W zamowieniu mog'! brae udzial podmioty posiadaj,!ce/dysponuj,!ce odpowiedni parking
strzezony na ktory byd,! usuwane pojazdy przewoz'!ce materialy niebezpieczne.

6. Parking na ktory byd,! usuwane pojazdy przewoz'!ce materialy niebezpieczne powinien
spelniae warunki okreslone w obowi¥uj,!cych przepisach prawnych w rozporz,!dzeniu
Ministra Spraw Wewnytrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych parkingow, na ktore s'! usuwane pojazdy przewoz'!ce towary niebezpieczne
(Dz. U. Nr 2012, poz. 1293).

a) aktualny (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywem terminu wyznaczonego
do skladania ofert) odpis z Krajowego Rejestru S,!dowego (KRS) albo zaswiadczenie z
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, z ktorego wynikae bydzie, ze Wykonawca uprawniony
jest do swiadczenia uslug, jakich dotyczy niniejsze postypowanie.

b) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego wydane na podstawie
przepisow z ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.
1414) lub licencj~ na wykonywanie krajowego/mi~dzynarodowego transportu



drogowego rzeczy - kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem przez uslugodawcy;
c) wykaz pojazdow dopuszczonych do ruchu, kt6re byd,! uzywane do swiadczenia uslug is,!

przystosowane do usuwania i przemieszczania pojazd6w oraz kserokopie dowodow
rejestracyjnych pojazd6w przystosowanych do usuwania i przemieszczania pojazd6w;

d) wykaz i opis parkingu na kt6ry byd,! usuwane pojazdy przewoz'!ce towary niebezpieczne;
e) polis~ ubezpieczeniow~ lub inny dokument poswiadczaj,!cy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, na
kwoty nie mniejsz,! niz 100 tys. zl.
Brak w ofercie jedne20 ze wskazanych wyzej dokumentow skutkowac bftdzie
odrzuceniem oferty.

1. Oferty nalezy skladac w zamkniytych kopertach w Starostwie Powiatowym w Klobucku,
ul. Rynek im. lana II 13, 42-100 Klobuck, kancelaria pok6j ill 25 w terminie do dnia
24.01.2014 r. do godz. 14:00.

2. Na kopercie powinny widniec nazwa i adres Wykonawcy oraz nastypuj,!ce oznaczenie:
"Postlfpowanie na wyznaczenie Wykonawcy do usuwania pojazdow przewozqcych
materialy niebezpieczne z drog powiatu klobuckiego " oraz "Nie otwierac przed terminem
otwarcia olert"

3. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany indywidualnie po sprawdzeniu oferty.

Cena ofertowa jest cen'! ryczahow,!.
Cena ryczaltowana to cena ustalona za calosc zam6wienia. Cena ta powinna zawierac wszystkie
koszty zwi'!Zane z wykonaniem zam6wienia.
Zgodnie z uchwal,! Nr 234IXXIII/2013 Rady Powiatu w Klobucku z dnia 26 listopada 2013
roku w sprawie ustalenia wysokosci oplat za usuwanie i przechowywanie pojazdow usuni?fych z
drogi na obszarze powiatu klobuckiego oraz wysokosci kosztow powstalych w razie odstqpienia
od usuni?cia pojazdu oplaty za usuniycie pojazdu wynosz'!: (oplata brutto z podatkiem VAT)
1. oplata za usuniycie pojazdu przewozqcego materialy niebezpieczne wynosi:

2. oplata za przechowywanie pojazdu za kazdq rozpoczyt'! doby pojazdu przewoz,!cego
materialy niebezpieczne wynosi:

Zaproponowana w ofercie cena brutto nie moze przekroczyc stawki maksymalnej wymienionej
w w/w uchwale. W przypadku przekroczenia stawki maksymalnej zawartej w Uchwale Nr
234IXXIIII2013 Rady Powiatu w Klobucku z dnia 26 listopada 2013 roku oferta zostanie
odrzucona.

VII. Wykaz zal~cznikow do zaproszenia do skladania ofert:
1. formularz ofertowy,
2. oswiadczenie,
3. wykaz pojazd6w i parkingu,
4. formularz cenowy


