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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej „uPzp) na „Wykonywanie
usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC
powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt
Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) 

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

wpłynęło do Zamawiającego w dniu 09 kwietnia br. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 

W punkcie  V ust.  1.2  pkt 3)  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  jest  zapis,  że:  „W przypadku

składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi posiadać tyle pojazdów do wykonania

zamówienia na ile części składa ofertę. Dotyczy również Wykonawców, którzy na podstawie wcześniejszych

umów świadczą przedmiotowe usługi na terenie innych jednostek”. Jasne jest, że jeśli wykonawca składa ofertę

na 4 części, musi wykazać posiadanie 4 pojazdów. Ale czy ten zapis oznacza także, że jeśli wykonawca, chcący

przystąpić  do  przedmiotowego  postępowania,  ma  zawartą  umowę  holowania  na  wykonywanie  usług,

związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów Policji i/lub ich części o dopuszczalnej masie

całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, które uległy uszkodzeniu lub awarii w ruchu drogowym na terenie miasta

Szczecina, gm. Kołbaskowo i Dobra zlecanych przez KMP w Szczecinie oraz KPP Police – Komisariat Policji

w Mierzynie, to w przedmiotowym postępowaniu nie może wykazać tego samego pojazdu, który wykorzystuje

do wykonywania 

Odpowiedź

Zgodnie  z  zapisami  w rozdz.  V ust.  1.2  pkt  3)  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  jest  zapis,  że:

„W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi posiadać tyle pojazdów do

wykonania  zamówienia  na  ile  części  składa  ofertę.  Dotyczy  również  Wykonawców,  którzy  na  podstawie

wcześniejszych umów świadczą przedmiotowe usługi na terenie innych jednostek”-  Wykonawca więc nie może

wykazać  w przedmiotowym  postępowaniu  tego/tych  pojazdu/pojazdów,  którymi  na   podstawie  innych  umów

wykonuje  już  usługi  dla  Komendy Wojewódzkiej  Policji  w Szczecinie  zlecanych  za  pośrednictwem jednostek

Policji.

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert tj. pozostaje

dzień 15.04.2020r. Godziny składania i otwarcia ofert również nie ulegają zmianie.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.


