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K-I.272.3.2020 

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

w zakresie usuwania pojazdów 
 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów z dróg (całodobowo przez 7 dni w tygodniu) 

z dróg Powiatu Staszowskiego na podstawie dyspozycji uprawnionych podmiotów, 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110). 

 

2. Wielkość zamówienia na 12 miesięcy wynosi 65 pojazdów w tym: 

 

 

 
Kategoria pojazdu 

 

 
Ilość pojazdów 

usuniętych  
w okresie 34 m-cy 

od 08.2017 r.  
do 05.2020 r. 

 

Wielkość 
zamówienia na 12 

 miesięcy 

1 2 3 

    rower lub motorower 18 8 

    motocykl 13 6 

    pojazd o dmc do 3,5 t 121 48 

    pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t 4 2 

    pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t 1 1 

    pojazd o dmc powyżej 16 t   

    pojazd przewożący materiały niebezpieczne   

Razem 157 65 

 
 

Wielkość zamówienia określono w oparciu o łączną ilość usuniętych pojazdów wszystkich 

kategorii w okresie ostatnich 34 miesięcy tj. od sierpnia 2017 r. do maja 2020 r. przyjmując nie 

mniej niż:  

 

 

(ilość pojazdów usuniętych : 34 miesiące) x 12 miesięcy 
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3. Termin wykonania zamówienia 

 

 W okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r. według potrzeb zgłaszanych przez uprawnione 

podmioty wydające dyspozycje usunięcia pojazdu wymienione w § 2 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2285). 

 

4. Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi, wydaną przez uprawniony podmiot  

w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dyspozycja może być wydana ustnie, 

w tym za pośrednictwem środków łączności. W takim przypadku dyspozycja wymaga 

niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej, 

b) weryfikować treść i prawidłowość wypełnienia dyspozycji usunięcia pojazdu. Dyspozycję 

usunięcia pojazdu wydaje uprawniony podmiot według wzoru zgodnego z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa (rozporządzenie wymienione w pkt 3), 

c) zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 30 minut, 

d) przedstawić w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie, do  

5 dnia każdego miesiąca, wykaz pojazdów usuniętych w miesiącu poprzednim zawierający: 

nr i datę dyspozycji, markę pojazdu, rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny oraz datę 

usunięcia, 

e) umieszczać usunięte pojazdy na najbliższym parkingu, wskazanym w ofercie Wykonawcy, 

f) odstąpić od usunięcia pojazdu na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia 

pojazdu, w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia, 

g) naliczać wysokość opłat za usunięcie pojazdu w wysokości określanej corocznie w uchwale 

Rady Powiatu Staszowskiego i o wysokości opłat informować właściciela pojazdu, 

h) zabezpieczyć wyposażenie, części lub inne elementy, które zostały oddzielone od 

usuniętego pojazdu z wyjątkiem materiałów i towarów przewożonych przez usunięty 

pojazd, 

i) przewieźć z parkingu strzeżonego prowadzonego przez dotychczasowego Wykonawcę, 

pojazdy usunięte z drogi przed dniem zawarcia umowy, co do których sąd nie wydał jeszcze 

postanowienia o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, oraz które nie zostały odebrane 

przez właściciela, a nie upłynął jeszcze termin 3 miesięcy od dnia usunięcia. 

5. Wykonawca winien dysponować przeszkolonym personelem, narzędziami, wyposażeniem 

zakładu oraz urządzeniami technicznymi, a w szczególności: 

a) pojazdami odpowiednio przystosowanymi i spełniającymi warunki techniczne dla pojazdów 

specjalnych - pomocy drogowej (wciągarka, najazd itp.), 

b) minimum jednym pojazdem przystosowanym do usuwania (holowania) pojazdów o dmc  

do 3,5 t, 

c) minimum jednym pojazdem przystosowanym do usuwania (holowania) pojazdów o dmc  

od  3,5 t do 16 t, 

d) jednym pojazdem do usuwania (holowania) pojazdów powyżej 16 t. 
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6. Ceny jednostkowe z tytułu odstąpienia od usunięcia pojazdu wynoszą 50% kwoty ceny 

jednostkowej za usunięcie pojazdu określonej kategorii w sytuacji dojazdu do miejsca 

zdarzenia, oraz sytuacji dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności załadunku pojazdu. 

            


