
       Wągrowiec, dnia 20 grudnia 2021r. 

KM.7131.2.2021 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Usuwanie pojazdów z dróg z terenu 

Powiatu Wągrowieckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w 

przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o 

ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021r., poz. 450 ze zm.); Zadanie 1,2,3”. 

Starosta Wągrowiecki informuje, iż do wykonania zadania: 

 

ZADANIE 1 – Usuwanie i przechowanie pojazdów o dmc do 3,5 t. 

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego (przez 7 dni w tygodniu) usuwania 

pojazdów o dmc do 3,5 t  z dróg z terenu Powiatu Wągrowieckiego (bez względu na porę dnia lub 

nocy, dni wolne od pracy, niedziela i święta, warunki atmosferyczne oraz utrudnienia wynikające z 

ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne, z każdego miejsca) i umieszczenie ich na parkingu 

strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r., poz. 450 ze zm.) oraz prowadzenie całodobowego, 

odpowiednio ogrodzonego, oświetlonego i zabezpieczonego parkingu strzeżonego dla przechowania 

usuwanych pojazdów. 

 

wybrana została oferta : 

Konsorcjum firm:  

Lider konsorcjum: ZUMiT Polhol Pomoc Drogowa mgr inż. Andrzej Mocydlarz, ul. Ptasia 26, 

60-319 Poznań,  

Partner: MOCY – HOL Marcin Mocydlarz ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań. 

 

ZADANIE 2 – Usuwanie i przechowanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t. 

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego (przez 7 dni w tygodniu) usuwania 

pojazdów o dmc powyżej 3,5 t z dróg z terenu Powiatu Wągrowieckiego (bez względu na porę dnia 

lub nocy, dni wolne od pracy, niedziela i święta, warunki atmosferyczne oraz utrudnienia wynikające z 

ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne, z każdego miejsca) i umieszczenie ich na parkingu 

strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r., poz.450 ze zm.) oraz prowadzenie całodobowego, 

odpowiednio ogrodzonego, oświetlonego i zabezpieczonego parkingu strzeżonego dla przechowania 

usuwanych pojazdów. 

 

wybrana została oferta : 

Konsorcjum firm:  

Lider konsorcjum: ZUMiT Polhol Pomoc Drogowa mgr inż. Andrzej Mocydlarz, ul. Ptasia 26, 

60-319 Poznań,  

Partner: MOCY – HOL Marcin Mocydlarz ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań.  

 

ZADANIE 3 – Usuwanie i przechowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego (przez 7 dni w tygodniu) usuwania 

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg z terenu Powiatu Wągrowieckiego (bez 

względu na porę dnia lub nocy, dni wolne od pracy, niedziela i święta, warunki atmosferyczne oraz 

utrudnienia wynikające z ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne, z każdego miejsca)  

i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym,   w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r., poz. 450 ze zm.) oraz 

prowadzenie całodobowego, parkingu strzeżonego dla przechowania usuwanych pojazdów. 

 

Nie wpłynęła żadna oferta. 

 

     


