Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest całodobowe przez 7 dni w tygodniu (także w święta)
świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz
prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z art. 130a u.p.r.d.
1.1 Usługa usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego obejmuje:
1) przyjęcie dyspozycji usunięcia z drogi pojazdu wydanej przez funkcjonariusza Policji lub
innego pracownika uprawnionego podmiotu
2) dojazd do miejsca wskazanego przez podmiot wydający dyspozycję, z którego ma być
usunięty pojazd w czasie nie dłuższym niż 90 min.
3) weryfikowanie dokumentu stanowiącego podstawę do usunięcia pojazdu z drogi ze
względu na podstawę prawną usunięcia pojazdu oraz właściwości Wykonawcy do
wykonywania usługi z uwagi na miejsce zdarzenia
4) podjęcie wszelkich czynności przygotowujących pojazd i jego części do załadunku
5) załadunek pojazdu i jego części, w tym w szczególności zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasie transportu
6) zaprowadzenie porządku na miejscu zdarzenia - usunięcie szkła, metalu oraz innych rzeczy
konstrukcyjnie związanych z pojazdem, z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego
sprzętu i materiałów znajdujących się w pojazdach do tego przystosowanych np. Straży
Pożarnej
7) usunięcie pojazdu z miejsca zdarzenia na wyznaczony parking strzeżony
8) rozładunek usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym w sposób wykluczający powstanie
nowych uszkodzeń,
Do usuwania pojazdów z drogi Wykonawca powinien posiadać co najmniej 5
specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do wykonywania tego rodzaju usług
zapewniając sprawne i ciągłe usuwanie na podstawie wydanej dyspozycji pojazdów z dróg
położonych na terenie Powiatu Opolskiego w możliwie jak najkrótszym czasie, nie dłużej niż
90 min. Wykorzystywany przez Wykonawcę sprzęt specjalistyczny, w szczególności pojazdy
powinny posiadać aktualne okresowe badania techniczne, o których stanowi art. 81 u.p.r.d a
także posiadać dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów lub dokument potwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia,
a także aktualny wpis w dowodzie rejestracyjnym, z którego wynika, że jest to pojazd
specjalny o przeznaczeniu pomocy drogowej. Posiadany przez Wykonawcę specjalistyczny
sprzęt powinien być przystosowany do usuwania następujących pojazdów:
- rowery lub motorowery
- motocykle
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
- pojazdy przewożące towary niebezpieczne
Pojazdy oraz ich części powinny być usuwane i zabezpieczone przez Wykonawcę z należytą
starannością, w taki sposób by ich stan nie ulegał pogorszeniu wskutek wykonywania
powyższych czynności.

2. Usługa przechowywania pojazdów oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego
dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a u.p.r.d. obejmuje:
1) przyjęcie pojazdu na parking strzeżony i jego właściwe ustawienie zapobiegające
uszkodzeniom i utracie wartości pojazdu w czasie przechowywania
2) przechowywanie pojazdów z należytą starannością i zabezpieczenie pojazdów, ich części
oraz rzeczy w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą
3) sprawowanie całodobowego dozoru nad pojazdami i ich częściami do momentu ich
odbioru przez właściciela lub osobę uprawnioną bądź do likwidacji przez Zamawiającego
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
4) udzielanie pomocy rzeczoznawcom przy przeprowadzaniu oględzin pojazdów
5) weryfikowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydania pojazdu
6) wydanie pojazdu z parkingu strzeżonego po uprzednim okazaniu przez właściciela lub inną
osobę uprawnioną zezwolenia wydanego przez uprawniony podmiot, jeżeli jest wymagane
oraz dowodu uiszczenia opłaty za usuniecie oraz przechowywanie pojazdu.
7) powiadamianie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia z drogi
pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od upływu 3 miesięcznego terminu od dnia usunięcia
oraz umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym o fakcie jego nieodebrania przez
właściciela lub inną osobę uprawnioną zgodnie z art. 130a ust. 10g ustawy Prawo o ruchu
drogowym
8) zabezpieczenie informacji oraz danych osobowych i innych danych, o których Wykonawca
powziął wiedzę w ramach wykonywanej umowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
9) Parking powinien:
- stanowić własność Wykonawcy lub być w jego dyspozycji na podstawie innego niż
własność tytułu prawnego.
- być położony w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego bądź w najbliższym
sąsiedztwie jednak nie dalej niż 10 km od granic administracyjnych Powiatu Opolskiego
- odpowiednio ogrodzony (ogrodzenie trwałe: metalowe, betonowe itp.), oświetlony,
strzeżony całodobowo (monitoring elektryczny lub ochrona fizyczna), wyposażony w sprzęt
przeciwpożarowy, posiadać utwardzoną nawierzchnię, zamykany w sposób uniemożliwiający
wprowadzenie lub wyprowadzenie pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej, zapewniający
bezpieczne przechowywanie pojazdów (wiata, garaż).
- posiadać co najmniej: 10 miejsc parkingowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t oraz 20 miejsc parkingowych dla pozostałych kategorii pojazdówumożliwiając przechowywanie wszystkich sukcesywnie usuwanych na podstawie art. 130a
ust 1-2 u.p.r.d pojazdów
10) w przypadku pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne wykonawca zobowiązany
jest do jego usunięcia na parking przystosowany do przechowywania takich pojazdów.
Dopuszcza się usytuowanie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w
granicach województwa opolskiego. Parking dla pojazdów przewożących towary
niebezpieczne powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na
które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. 2012. 1293).
W sytuacji, gdy Wykonawca posiada kilka parkingów, wystarczy wykazanie, że parkingi te
łącznie spełniają wymagania dotyczące ilości miejsc parkingowych.
3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywania usług zawierającej m. in. datę
usunięcia, odstąpienia od usunięcia pojazdu, numer dyspozycji, miejsce zdarzenia, markę i nr
rej. pojazdu (nr VIN pojazdu), dane jednostki, która wydała dyspozycję usunięcia pojazdu,
datę odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego, datę zawiadomienia o nieodebraniu pojazdu z
parkingu strzeżonego oraz inne istotne informacje.

Wykonawca w okresie obowiązywania umowy ponosi pełną odpowiedzialność
cywilnoprawną za usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów, ich
części oraz rzeczy w nim się znajdujących.
Zamawiający zastrzega, że ilości pojazdów przyjęte w formularzu oferty są ilościami
szacunkowymi służącymi do wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty. Zakres usługi w
trakcie obowiązywania umowy może dla poszczególnych pozycji różnić się od podanych w
formularzu ilości w zależności od rzeczywistych potrzeb. Wykonawcy, z którym zostanie
zawarta umowa nie przysługuje roszczenie o realizację umowy w wielkościach podanych w
formularzu oferty.
Oferowane przez Wykonawcę kwoty (brutto) nie mogą być wyższe od stawek określonych w
Uchwale Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji
usunięcia pojazdu. Cena zaoferowana obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.
Wykaz dokumentów:
- aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013.
1414).

Dopuszcza się możliwość realizowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przy
udziale innych podmiotów.

