KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
w Szczecinie
ZESPÓŁ ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
70 - 515 Szczecin ul. Małopolska 47, tel. (091) 82 – 11 – 479, fax (091) 82 – 11 – 477
Szczecin, dnia 05.02.2009 r.
ZZ-2380-5/09

ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47.
PROTESTUJĄCY: Usługi Motoryzacyjne „KRAKSA” - Mejsner. 72-010 Police, ul. Tanowska 10a
WYKONAWCY, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO POSTĘPOWANIA TOCZĄCEGO SIĘ W WYNIKU
WNIESIENIA PROTESTU: nie dotyczy.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję
do celów procesowych na koszt Policji, zlecanych przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Działając na podstawie przepisu art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że w związku ze złożeniem
w dniu 30 stycznia 2009 r. protestu, zawierającego zarzut, co do postanowień Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia odnośnie zapisu w Załączniku Nr 2 do SIWZ „Pozostałe pojazdy nie ujęte w pkt 1 i 2” rozpatrzył protest, postanawiając go:
w całości oddalić.

UZASADNIENIE
Odpowiadając na „protest” Wykonawcy z dnia 30.01.2009 r. odnośnie zapisu w Załączniku Nr 2 Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia – FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ (wiersz 3) – Pozostałe pojazdy nie ujęte
w pkt 1 i 2 – Zamawiający nie zgadza się z zarzutami Protestującego z następujących przyczyn:
Zamawiający uważa za brak podstaw do rezygnacji z w. wym. zapisu z uwagi na to, że nie jest w stanie
precyzyjnie przewidzieć dokładnego określenia przedmiotu wykonywania usługi usuwania i holowania i odsyła
Wykonawcę do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”, dział Przepisy ogólne – art. 2 ust. 31.
Pod pojęciem pojazd należy rozumieć:
„środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane”.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy na niniejsze rozstrzygnięcie protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.

