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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu 

strzeżonym w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 110 z późn. zm.) z obszaru Gminy Miejskiej 

Przemyśl. 

2. Do przedmiotu zamówienia (Zadanie częściowe Nr I i IV) zaliczana jest usługa związana 

z odstąpieniem od usunięcia pojazdu w skład której wchodzi: 

1) dojazd do miejsca zdarzenia – odstąpienie od wykonania usługi; 

2) dojazd do miejsca zdarzenia, podjęcie czynności załadunku pojazdu – odstąpienie od 

wykonania usługi. 

3. Zamówienie zostało podzielone na IV zadania częściowe: 

1) Zadanie częściowe Nr I – świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i holowania 

na parking strzeżony pojazdów: 

a) rower i motorower, 

b) motocykl, 

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t, 

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t, 

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16.0 t, 

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16.0 t 

z dróg terenu Gminy Miejskiej Przemyśl w przypadkach określonych w ustawie Prawo 

o ruchu drogowym; 

2) Zadanie częściowe Nr II – prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów: 

a) rower i motorower, 

b) motocykl, 

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t, 

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t, 

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16.0 t, 

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16.0 t 

usuniętych z dróg terenu Gminy Miejskiej Przemyśl w przypadkach określonych 

w ustawie Prawo o ruchu drogowym; 

3) Zadanie częściowe Nr III – świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania 

i holowania na parking strzeżony pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne, zabezpieczonych w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym: 

a) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t, 

b) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t, 

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16.0 t, 

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16.0 t 

z dróg na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w przypadkach określonych w ustawie 

Prawo o ruchu drogowym; 

4) Zadanie częściowe Nr IV – świadczenie całodobowych usług w zakresie przechowywania na 

parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne, zabezpieczonych 

w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

w  prawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące 

towary niebezpieczne: 

a) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t, 

b) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t, 

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16.0 t, 

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16.0 t 

usuniętych z dróg na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w przypadkach określonych 

w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

4. Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład każdorazowego zlecenia holowania 

(Zadanie częściowe Nr I i III), obejmuje: 

1) przyjęcie zlecenia i udokumentowanie go przez służbę dyspozytorską Wykonawcy (gotowość 

przez całą dobę we wszystkie dni w roku); 
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2) dojazd „holownika” w określonym czasie, możliwie najkrótszą drogą do wskazanego przez 

jednostkę zlecającą miejsca zdarzenia; 

3) sporządzenie dokumentacji fotograficznej pozwalającej stwierdzić ewentualne uszkodzenia 

pojazdu przed holowaniem; 

4) załadunek pojazdu na pojazd holujący, bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub 

nocy, utrudnienia wynikające z ukształtowania terenu lub zabudowy; 

5) zabezpieczenia motorowerów, motocykli i samochodów osobowych uszkodzonych na skutek 

wypadku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opadami), np. przykrycia ich 

plandeką z brezentu lub folii; 

6) jeżeli na pojeździe znajduje się ładunek – zabezpieczenie ładunku przed uszkodzeniem, 

zniszczeniem lub kradzieżą w czasie holowania do czasu przekazania pojazdu na parking 

wskazany przez Zamawiającego; 

7) holowanie (przewóz) pojazdu na parking wskazany przez Zamawiającego; 

8) rozładunek pojazdu na parkingu wskazanym przez Zamawiającego i protokolarne przekazanie 

pojazdu służbom parkingowym; 

5. Parkowanie (przechowywanie) pojazdu na parkingu Wykonawcy (Zadanie częściowe Nr II i IV), 

obejmuje: 

1) przyjmowanie pojazdów i zgłaszanie przyjęcia Zamawiającemu; 

2) sporządzenie dokumentacji fotograficznej pozwalającej stwierdzić ewentualne uszkodzenia 

pojazdu przed przyjęciem go na parking; 

3) ewidencjonowanie pojazdów; 

4) ochrona i nadzór nad pojazdami i ładunkami; 

5) wydawanie pojazdów osobom uprawnionym; 

6) zabezpieczenia motorowerów, motocykli i samochodów osobowych uszkodzonych na skutek 

wypadku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opadami), np. przykrycia ich 

plandeką z brezentu lub folii; 

7) jeżeli na pojeździe znajduje się ładunek – zabezpieczenie ładunku przed uszkodzeniem, 

zniszczeniem lub kradzieżą w czasie przechowywania do czasu wydania pojazdu osobie 

uprawnionej; 

6. Ustala się, że doba jest to okres pomiędzy godziną 00:00 jednego dnia i godziną 00:00 dnia 

następnego. Okres parkowania krótszy niż 24 godziny, pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem 

doby liczony jako opłata parkingowa za jedną dobę. 

7. Przewidywana ilość holowań (przewozów) oraz ilość dni/dób parkowania, stanowi podstawę do 

obliczenia ceny oferty, a mniejsza ilość usług od przewidywanych nie może stanowić roszczeń ze 

strony Wykonawcy. 

8. Świadczenie usług w zakresie przedmiotowego zamówienia będzie odbywać się zgodnie 

z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

zamówienia w przedmiocie ilości usług określonych w poniższych tabelach w przypadkach, gdyby 

odbiegała ona od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

9. W okresie obowiązywania umowy (1 rok) Zamawiający przewiduje następującą ilość holowanych 

pojazdów: 
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Pojazd 
o dopuszczalnej 
masie całkowitej 
do 3.5 t 

Pojazd 
o dopuszczalnej 
masie całkowitej 
powyżej 3.5 t do 
7.5 t  

Pojazd 
o dopuszczalnej 
masie całkowitej 
powyżej 7.5 t do 
16.0 t 

Pojazd 
o dopuszczalnej 
masie całkowitej 
powyżej 16.0 t 

I 2 4 150 2 2 2 
III --- --- 1 
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10. W okresie obowiązywania umowy (1 rok) Zamawiający przewiduje następującą ilość dni 

pozostawania pojazdu na parkingu Wykonawcy: 
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Przewidywana ilość dni (dób) przechowywania pojazdów na parkingu 
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Pojazd 
o dopuszczalnej 
masie całkowitej 
do 3.5 t 
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masie całkowitej 
powyżej 3.5 t do 
7.5 t  

Pojazd 
o dopuszczalnej 
masie całkowitej 
powyżej 7.5 t do 
16.0 t 

Pojazd 
o dopuszczalnej 
masie całkowitej 
powyżej 16.0 t 

II 60 30 40 7 7 30 

IV --- --- 30 

11. Wykonawca zadania częściowego Nr II i IV winien dysponować parkingiem spełniającym 

następujące wymagania techniczno - organizacyjne: 

1) możliwość deponowania pojazdów przez 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta; 

2) lokalizacja parkingu w granicach administracyjnych miasta Przemyśla; 

3) minimalna wielkość utwardzonej powierzchni parkingu, którym Wykonawca musi 

dysponować, wynosi 250 m2 dla Zadania częściowego Nr II i 70 m2 nawierzchni utwardzonej, 

np. płyty betonowe, kostka brukowa, asfalt (dopuszcza się również nawierzchnię szlakową lub 

żwirową) ze skutecznym odwodnieniem; 

4) parking musi posiadać minimum 4 punkty świetlne umożliwiające w nocy skuteczną 

obserwację znajdujących się tam pojazdów; 

5) parking musi mieć trwałe ogrodzenie o wysokości nie niższej niż 1,5 m, być zamykany bramą 

wjazdową i oznaczony tablicą „PARKING”; 

6) parking musi posiadać całodobową ochronę fizyczną lub monitoring. Zamawiający dopuszcza, 

aby osoba dozorująca parking mogła jednocześnie pełnić funkcję dyspozytora na parkingu; 

7) parking musi posiadać całodobową łączność telefoniczną; 

8) parking musi posiadać służbę dyspozytorską, która będzie zobowiązana do prowadzenia 

pełnej dokumentacji ewidencjonującej fakt przyjęcia oraz wydania pojazdu. 

12. Wykonawca zadania częściowego Nr I i III musi posiadać w stałej dyspozycji: 

1) minimum 1 pojazd specjalny przystosowany do holowania/przewozu pojazdów o DMC 

do 3,5 t; 

2) minimum 1 pojazd specjalny przystosowany do holowania/przewozu pojazdów o DMC 

powyżej 3,5 t. 


