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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986

ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na „ Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub

części  samochodowych  zabezpieczonych  przez  Policję  do  celów  procesowych

z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r.

Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej

jednostki Policji  na parkingu strzeżonym”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  uPzp Zamawiający  przekazuje pytania do siwz, które wpłynęły do

Zamawiającego w dniu 19.03.2019 r. 

Pytanie

W SIWZ dział III pkt 7) strzeżenie pojazdów i/lub ich części przechowywanych na parkingu przez 24

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer i

przy pomocy ochrony osobowej i w ogłoszeniu o zamówieniu podaję się wartość części zamówienia

na kwotę 14728,15  zł na 24 miesiące

Proszę  o  wyjaśnienie  jak  można  przy  pomocy  ochrony  osobowej  strzec  parking  za  613.67  zł

miesięcznie nie licząc innych kosztów ? Mieszkam obok firmy i czy mogę składać ofertę ponieważ

pilnuję  parkingu  po  godzinach  pracy  sam  jako  właściciel  ponieważ  zatrudnienie  dozorców  lub

ochrony przerasta koszty ?

Odpowiedź:

Wartość  zamówienia  została  oszacowana  na  podstawie  analiz  cen  rynkowych,  analiz  wydatków

poniesionych na terenie działania jednostki KPP Wałcz w okresie poprzedzającym dzień szacowania

wartości z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zamawiający nie precyzuje podmiotu-osoby ochrony osobowej wymaga spełnienia warunków udziału

w  postępowaniu  zgodnie  z  SIWZ  dział  V  ust.  1  pkt  1.2.  ppkt.  3.  Dla  realizacji  zamówienia

Zamawiający wymaga wydzielonego miejsca na parkingu Wykonawcy, a nie parkingu z wyłącznym

przeznaczeniem na realizację zamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wpłacenia wadium w części V zamówienia pozostają bez zmian

tj. 25.03.2019r.
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