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K-I.272.6.2022 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 w zakresie przechowywania pojazdów 
 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych  

z dróg powiatu staszowskiego na podstawie dyspozycji uprawnionych podmiotów w trybie  

art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 

ze zm.). 

 

2. Wielkość zamówienia na 12 miesięcy wynosi 791 dób przechowywania, w tym: 

 

 

 
Rodzaj pojazdu 

 

 
Ilość dób 

przechowywania 
pojazdów w okresie 

45 m-cy 
 od 01.2019 r.  
do 09.2022 r.  

 

Wielkość  
zamówienia na 12 

miesięcy 

    rower lub motorower 346 95 

    motocykl 669 190 

    pojazd o dmc do 3,5 t 1472 400 

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

    pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t 1 3 

    pojazd o dmc powyżej 16 t 1 3 

    pojazd przewożący materiały niebezpieczne  2 

    hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu      
    osobistego 

 95 

Razem 2489 791 

 

 

 Wielkość zamówienia określono w oparciu o łączną ilość dób przechowywania usuniętych 

pojazdów poszczególnych kategorii w okresie ostatnich 45 miesięcy tj. od stycznia 2019 r. do 

września 2022 r. przyjmując nie mniej niż: 

 

 

𝑖𝑙𝑜ść  𝑑ó𝑏  𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐ℎ𝑜𝑤𝑦𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎

45  𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦
   ×  12 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 
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 W kategorii „hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego”, wielkość 

zamówienia  przyjęto na poziomie kategorii „rower lub motorower”. 

 

3. Termin wykonania zamówienia 

 W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 umieszczenia na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego  

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) przechowywać na parkingu strzeżonym pojazdy usunięte z dróg na podstawie dyspozycji 

wydanych przez uprawnione podmioty, 

d) zabezpieczyć prawidłowe utrzymywanie pojazdów z uszkodzeniami, 

e) przechowywać w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenie pojazdu, jego części lub 

inne elementy, które zostały oddzielone od pojazdu, 

f) przechowywać pojazdy na parkingu (parkingach) wskazanych w ofercie Wykonawcy, 

spełniających wymagania wskazane w pkt 6 niniejszego załącznika, 

g) przechowywać pojazdy nieodebrane przez właściciela lub osobę uprawnioną w terminie  

3 miesięcy od dnia jego usunięcia do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie 

przepadku pojazdu na rzecz powiatu, 

h) powiadomić Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz 

podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi o nieodebraniu pojazdu  

z parkingu, nie później niż trzeciego dnia, od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia 

pojazdu na parkingu, 

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

5 dnia każdego miesiąca, wykaz pojazdów umieszczonych na parkingu w miesiącu 

poprzednim zawierający: nr i datę dyspozycji, markę, kategorię i nr rejestracyjny pojazdu, 

datę umieszczenia na parkingu oraz datę odbioru pojazdu, 

j) przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez: 

- właściciela/posiadacza wskazanego w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu czasowym 

lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny/pozwolenie czasowe, 

- osobę upoważnioną przez właściciela, 

- osobę wskazaną w zezwoleniu na odbiór pojazdu, wystawionym przez podmiot, który 

wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (jeśli było wymagane), 
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k) wydać pojazd osobie uprawnionej po okazaniu zezwolenia wydanego przez podmiot, który 

wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. W przypadku odbioru pojazdu bez okazania dowodu 

uiszczenia opłaty z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu, spisać protokół wydania 

pojazdu z parkingu strzeżonego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania 

cenowego, 

l) umożliwić odbiór przechowywanego pojazdu: 

- w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 16:00, 

- w soboty w godz. od 8:00 do 14:00, 

m) umożliwić osobom uprawnionym do dokonywania oględzin pojazdu znajdującego się na 

parkingu, 

n) naliczać wysokość opłaty za przechowywanie pojazdu w wysokości określonej w uchwale 

Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 roku za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu i o jej wysokości 

informować właściciela pojazdu. Doba przechowywania pojazdu rozpoczyna się z chwilą 

umieszczenia pojazdu na parkingu, a kończy po upływie 24 godzin, 

o) w przypadku podpisania umowy z dotychczasowym Wykonawcą, zasady rozliczania za 

pojazdy nieodebrane, których umieszczenie na parkingu nastąpiło w trakcie obowiązywania 

umowy Nr 4/K/17 z dnia 31.07.2017 r.  pozostają bez zmian. 

 

5. Po zakończeniu umowy na wykonywanie usługi wydać wszystkie pojazdy nowemu Wykonawcy 

z którym podpisano umowę na wykonywanie usługi przechowywania pojazdów.  

 

6. Wykonawca winien dysponować parkingiem (parkingami): 

a) położonym w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego, przynajmniej jeden  

z parkingów zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Staszów, 

b) z co najmniej 20 miejscami dla pojazdów o dmc do 3,5 t, 

c) z co najmniej 5 miejscami dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t, 

d) z wydzielonym miejscem do przetrzymywania pojazdów z wyciekiem oleju oraz innych 

płynów eksploatacyjnych, 

e) ogrodzonym i oświetlonym, 

f) dozorowanym przez całą dobę, 

g) ze swobodnym dostępem do pojazdów, 

h) zamykanym w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd bez zezwolenia osoby dozorującej. 

7. W przypadku złożenia oferty w zakresie przechowywania pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne, Wykonawca winien dysponować parkingiem spełniającym wymagania 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków 

technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 1293). 

 


