
ZZ-2380-8/13                       Szczecin, dnia 25.01.2013 r.

Informacja na stronę 
internetową/ tablicę ogłoszeń

Dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  wykonywanie  usług 
przechowywania  pojazdów  i  części  samochodowych  zabezpieczonych  przez  Policję  do  celów 
procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia poprzez wprowadzenie następujących zmiany: 

1.  W rozdziale III – opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  wykonywania usług przechowywania pojazdów i 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. 98, poz. 602 z późn. zm.) na terenie  
działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanym przez:
1.KPP w Myśliborzu,
2. KPP w Białogardzie,
3. KPP w Sławnie
4. KPP  w Świdwinie
i inne jednostki Policji za pośrednictwem właściwej miejscowo jednostki.

Dla KPP w Świdwinie:  parking musi  znajdować się w granicach administracyjnych miasta    będącego   
siedzibą  jednostki  organizacyjnej  Policji  (Zlecającego), posiadać do stałej  dyspozycji  Zamawiającego 
miejsca spełniające warunki  do przechowywania na koszt  Policji  pojazdów w liczbie  co najmniej  10 
stanowisk  jednocześnie  oraz  zadaszone  miejsce  spełniające  warunki  do  przechowywania  pojazdów 
uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie.

2.  W  rozdziale  VI.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
2. Wypełnione/y i podpisane/y formularz/e kalkulacji cenowej (załączniki nr 4.1 – 4.4 do siwz).

3. W rozdziale XVIII Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych:
Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części wyspecyfikowanie w załącznikach nr 4.1-4.4 do siwz

W związku z dokonaną modyfikacją zamawiający dodaje załącznik nr 4.4 do siwz – formularz kalkulacji 
cenowej dla KPP w Świdwinie oraz modyfikuje załącznik nr 1 – formularz oferty cenowej, który obowiązuje 
dla Wykonawców zainteresowanych przystąpieniem do dodanej części  IV. 

Ponadto  Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  38  ust.  6  uPzp  przesuwa  termin 
składania ofert na dzień 01.02.2013r. na godz. 1130.

Wyk. K.O. 



Załącznik nr 4.4 do SIWZ 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
dot. części IV – KPP  w Świdwinie

Lp Rodzaj przechowywanego 
mienia

Szacunkowa 
ilość 

zamawianych 
usług na lata 
2013-2014 

 (w dobach)

Oferowana cena ryczałtowa brutto

za przechowywanie pojazdu lub 
części samochodowych na 
parkingu strzeżonym za pierwszą 
rozpoczętą i każdą następną dobę 
od dnia przyjęcia pojazdu lub 
części samochodowych przez 
Wykonawcę do chwili doręczenia 
upoważnienia osobie uprawnionej 
lub zmiany płatnika

Wartość brutto

A B A x B

1

Rowery, motocykle, pojazdy 
trójkołowe lub czterokołowe 
pojazdy o masie całkowitej 
nieprzekraczającej 550 kg

30 …………………….. zł …………..zł

2

Pojazdy 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 550kg i 
nieprzekraczającej 3,5 t

180 …………………….. zł .………….zł

3
Pojazdy 

o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t

30 …………………….. zł …...……zł

4

Części samochodowe – 
stawka za 1 m2 zajmowanej 

powierzchni w 
pomieszczeniu zamkniętym

60 …………………….. zł …...……zł

Całkowita wartość oferty brutto …………. zł

Parking,  na  którym świadczone  będą  usługi  dla  KPP w  Świdwinie  zlokalizowany będzie  w  granicach 
administracyjnych miasta ……………...............................……………….  
na ul. ……………………………...................................................................................…………………….

(wskazać tylko jedną lokalizację parkingu)

Rodzaj  dozoru  jakim  jest  objęty  parking  oraz  rodzaj  zastosowanych  zabezpieczeń  (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………
...………...........................................................................................................................……………………….
parking,  na  terenie  którego będą  świadczone  przedmiotowe usługi  będzie  posiadał  do  stałej  dyspozycji 
Zamawiającego dla KPP w Świdwinie  miejsca spełniające warunki do przechowywania na koszt Policji 
pojazdów w liczbie co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do 
przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie.

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........… 
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 



Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................

pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA

na  wykonywanie  usług  przechowywania  pojazdów  i  części  samochodowych  zabezpieczonych  przez 
Policję do celów procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

Ja(My)  niżej podpisany(ni)

.............................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

Oświadczam, że:

I .  zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i na warunkach płatności określonych 
w siwz
1. Część I KPP w Myśliborzu za cenę ......................................zł brutto

     (słownie:...............................................................................................................................................)

2.  Część II KPP w Białogardzie w za cenę ..............................zł brutto

   (słownie:...................................................................................................................................................)

3. Część III KP w Sławnie za cenę  ...........................................zł brutto

   (słownie:....................................................................................................................................................)

4.  Część IV KP w Świdwinie za cenę  .....................................zł brutto

   (słownie:...................................................................................................................................................)

ceny zawierają  podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

II. wykonawca:

1. zapoznałem się z treścią i warunkami siwz i nie wnoszę(wnosimy) zastrzeżeń, przyjmując warunki 
w nich zawarte.

2. akceptuje wzór umowy  (załącznik nr 5) i  w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do 
podpisania  umowy  na  warunkach  zawartych  w  siwz,  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego.

3. Powierzam podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia   
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................*   
*(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców proszę  wypełnić powyższy punkt).

III. cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
IV.  oferta  została  złożona  na  .........  zapisanych,  trwale  spiętych  stronach,  kolejno  ponumerowanych  od 
nr......do nr …...
V. Dane niezbędne do ewentualnego udziału w aukcji  elektronicznej  –  MUSZĄ być tożsame z danymi 
wskazanymi w złożonej ofercie: 

1. Nazwa wykonawcy  …...........................................................................................................................
2. Adres mailowy         ...............................................................................................................................
3. Adres:

ul...................................................



numer domu ….............................
numer mieszkania.........................
kod pocztowy................................
miasto............................................

4. Adres do korespondencji:
ul...................................................
numer domu ….............................
numer mieszkania.........................
kod pocztowy...............................
miasto..........................................

5. Osoba/y uprawnione do udziału w aukcji imię i nazwisko (osoba uprawniona do reprezentowania 
Wykonawcy)

….......................................................................................................................................................................
6. Jestem/nie  jestem*  zarejestrowany  na  platformie  aukcyjnej  UZP (w  przypadku  zarejestrowania 

uaktualnić informacje podane w formularzu rejestracyjnym UZP o dane określone w pkt V).
VI. Dane wykonawcy:

1. NIP:               .....................................................
2. REGON:        .....................................................
3. Telefon          .....................................................
4. Faks               .....................................................
5. nazwa banku: ....................................................
6. nr konta:        .....................................................
7. adres mailowy …...............................................

................................................................... .............................................................................
Miejscowość, data        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)


	OFERTA CENOWA

