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PROTOKÓŁ 

 
podstawowych czynności z postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na: „Usuwanie i 
przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Kozienickiego w trybie art. 130a 
ustawy Prawo o ruchu drogowym na rok 2019”. 

 Zadanie I – Usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów (bez pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne) usuniętych z drogi na terenie Powiatu Kozienickiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o 
ruchu drogowym”. 

 Zadanie II – Usuwanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 

niepodlegającego ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku 
z art. 4 pkt 8.  
 
Zamawiający: Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.  
 
Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest (w ramach postępowania: „Usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów 
usuniętych z drogi na terenie Powiatu Kozienickiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na rok 2019”):  

 Zadanie I – Usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów (bez pojazdów przewożących 
materiały niebezpieczne) usuniętych z drogi na terenie Powiatu Kozienickiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o 
ruchu drogowym” obejmujące: 
1) Zakres podstawowych czynności wykonywanych podczas realizacji usługi w zakresie każdej części: 

 przyjęcie zlecenia przyjazdu pojazdu holującego, 
 dojazd do wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję o usunięciu pojazdu w czasie nie 

dłuższym niż 60 minut od chwili powiadomienia go o zdarzeniu, 
 przygotowanie pojazdu (i jego części jeżeli zostały oddzielone od pojazdu) do załadunku lub holowania, 
 załadunek pojazdu (i jego części jeżeli zostały oddzielone od pojazdu), 
 uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadków szkła, metalu i innych części pojazdu  

lub jego ładunku nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu i materiałów, 
 dojazd z pojazdem transportowanym lub holowanym na parking strzeżony, 
 rozładunek i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym, 
 przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części pojazdu, które zostały 

oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów, 
 wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru tj. osobie wskazanej w zezwoleniu wystawionym przez 

podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu lub właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu wskazanemu w 
dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny 
(pozwolenie czasowe). Zastrzega się jednak, że do wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru może 
dojść jedynie wówczas, gdy przedstawiono: 

a) Wykonawcy zezwolenie na odbiór pojazdu przez uprawniony podmiot, który wydał dyspozycję 
usunięcia pojazdu – o ile było wymagane, 

b) uiszczono opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu. 
 zapewnienie całodobowej łączności telefonicznej, 
 do holowania pojazdów winien być wykorzystany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań 

typu holownik w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca 
na terenie Powiatu Kozienickiego w możliwie najszybszym czasie, 

 parkowanie pojazdów winno odbywać się na posiadanym przez Wykonawcę parkingu strzeżonym znajdującym 
się na terenie Powiatu Kozienickiego, 

2) Ogólne warunki przewidziane dla parkingu strzeżonego: nieruchomość utwardzona, trwale ogrodzona, oświetlona, 
dozorowana przez całą dobę, wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy, zamykana w sposób uniemożliwiający wjazd i 
wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, której to parametry i wyposażenie umożliwiać będą 
przechowywanie wszystkich sukcesywnie usuwanych na mocy art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 
dróg Powiatu Kozienickiego pojazdów tj. rowerów, motorowerów, motocykli, pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, 
w szczególności do ewidencji usuniętych i przechowywanych pojazdów oraz udostępniania w każdym czasie na 
potrzeby Zamawiającego danych dotyczących ilości, rodzaju i czasu przechowywanych pojazdów. 



4) Wykonawca zobowiązany jest do: 
 naliczania opłat obciążających właściciela pojazdu za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu 

strzeżonym, które to opłaty stanowią całkowity dochód powiatu, 
 naliczania obciążających właściciela pojazdu kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

według stawek określonych dla danego roku w Uchwale Rady Powiatu w  Kozienicach w sprawie wysokości 
opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu a następnie odstąpienia od jego usunięcia, 

 przedstawianie Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu 
strzeżonym w miesiącu poprzednim z podaniem daty umieszczenia, marki i typu pojazdu, numeru 
rejestracyjnego (w przypadku braku numeru rejestracyjnego należy podać nr nadwozia/podwozia/ramy) i daty 
odbioru, 

 na okres trwania umowy do ubezpieczenia parkingu z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z holowaniem pojazdu, jak również za utratę 
przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących jego wyposażenie. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania 
umowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

7) W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie odebrany (jeśli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie 
odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia) i nastąpi orzeczenie o jego przepadku na rzecz 
Powiatu Kozienickiego Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyliczone koszty usunięcia pojazdu i jego 
przechowywanie wg cen określonych w umowie. 

oraz 

 Zadanie II – Usuwanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy „Prawo o ruchu drogowym” obejmujące: 
1) Zakres podstawowych czynności wykonywanych podczas realizacji usługi: 

 przyjęcie (usunięcie z drogi) zlecenia parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym zgodnie z dyspozycją wydaną 
przez uprawniony organ w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1260 ze zm.). Podstawą przyjęcia pojazdu na miejsce jego przechowywania (parking strzeżony), 
będzie kopia dokumentu potwierdzającego wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu, którego wzór określa w 
drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych, 

 przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym: 
a) oświetlonym z całodobowym dozorem, 
b) trwale ogrodzonym płotem o wysokości co najmniej 1,5 m, 
c) o utwardzonej nawierzchni, 
d) który posiada wydzielone miejsce do przechowywania pojazdu z wyciekiem oleju oraz innych płynów 

eksploatacyjnych, 
e) który posiada zabudowane miejsce do celów oględzin, 
f) zamykanym w sposób uniemożliwiającym wjazd i wyjazd środków transportu bez zezwolenia osoby 

dozorującej, 
g) posiadającym zorganizowaną całodobową łączność telefoniczną. 

 przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia, części lub innych elementów oddzielonych od 
pojazdu, które mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów, 

 wydanie (przekazanie) przechowywanego pojazdu nie wcześniej niż po uiszczeniu opłat, o których mowa w art. 
130a ust. 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym, osobie wskazanej w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu 
czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dokument oraz okazaniu zezwolenia, jeżeli jest 
wymagane (wzór zezwolenia określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych), 

 przedstawianie Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu 
strzeżonym w miesiącu poprzednim z podaniem daty umieszczenia, marki i typu pojazdu, numeru 
rejestracyjnego (w przypadku braku numeru rejestracyjnego należy podać nr nadwozia/podwozia/ramy) i daty 
odbioru, 

 powiadamianie Zamawiającego oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o nieodebraniu 
pojazdu z parkingu Wykonawcy w terminie nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu 3 miesięcy od 
umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego. 

2) Szczegółowe wymagania:  
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania parkingiem strzeżonym, który może być umiejscowiony w 
granicach administracyjnych Powiatu Kozienickiego, jak również poza granicami Powiatu jednak w odległości nie 
większej niż 100 km od Kozienic. Parking, na który będą usuwane pojazdy przewożące materiały 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. z 2012 r., poz. 1293), a w szczególności powinien mieć nie mniej niż dwa stanowiska postojowe dla tych 
pojazdów i być usytuowany w odległości nie mniejszej niż: 

 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych 
z parkingiem, granicą sąsiedniej działki oraz budynków i obiektów nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, 



 40 m od lasu o powierzchni powyżej 3ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych, 
 300 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni 

publicznych, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody. 
3) Parking powinien być wyposażony w: 

 odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze, 
 sprzęt przeciwpożarowy: 

W przypadku, gdy parking posiada ponad 4 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne powinien mieć źródło wody o wydajności co najmniej 10 dm3/s lub zapas wody w ilości 
100m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach 
dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. 

4) Stanowisko postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne: 
 nie powinno być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej 

niż 10m od rowów,  studzienek i urządzeń melioracyjnych, 
 powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia  

do zbierania i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych. 

Nawierzchnia stanowiska postojowego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne powinna być 
utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń 
wodnych i wód. 
Ukształtowanie nawierzchni stanowiska powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie  
się ewentualnego rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza teren stanowiska. 
Do stanowiska postojowego powinien być zapewniony dojazd o parametrach technicznych określonych w 
odrębnych przepisach dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe. 

 
Niniejsze zapytanie cenowe ogłoszono na stronie internetowej Powiatu oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach w dniu 17.12.2018 roku. 
 
Do dnia 21.12.2018 r. do godziny 11:00 (dzień otwarcia ofert) wpłynęły 2 propozycje cenowe spełniające warunki zaproszenia 
do złożenia ofert w przedmiotowym zaproszeniu: 
 

1. Złomowanie Ekologiczne Samochodów Mieczysław Ząbek, 26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3-go Maja 35 – cena brutto: 
286,00 zł. 

2. Holowanie-Parking Albin Kozak, ul. Radomska 40, 26-900 Kozienice, cena brutto: 286,60 zł. 
 
 
Kryterium oceny propozycji cenowych: cena 100%. 
W przeprowadzonym postępowaniu dokonano wyboru propozycji cenowej firmy: Złomowanie Ekologiczne Samochodów 
Mieczysław Ząbek, 26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3-go Maja 35 – cena brutto: 286,00 zł. 
 
Firma Złomowanie Ekologiczne Samochodów Mieczysław Ząbek, 26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3-go Maja 35 spełniła 
wszystkie warunki zapytania cenowego oraz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena). 
 
W związku z powyższym umowa na „Usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z drogi na 
terenie Powiatu Kozienickiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na rok 2019” w zakresie zadania I – 
Usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów (bez pojazdów przewożących materiały niebezpieczne) 
usuniętych z drogi na terenie Powiatu Kozienickiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym” podpisana zostanie 
z firmą Złomowanie Ekologiczne Samochodów Mieczysław Ząbek, 26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3-go Maja 35 na kwotę 
brutto: 286,00 zł. 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie w zakresie zadania nr II tj. Usuwanie i prowadzenie parkingu 
strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy „Prawo o 
ruchu drogowym” zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia żadnej oferty. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         

_________ 
Zatwierdził:                       


