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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915, 1146 i 1232), zwanej dalej „uPzp” na „wykonywanie 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. 2012
poz. 1137 z późn. zm.) na terenie działania danej jednostki Policji”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1  i  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły
do Zamawiającego w dniu  23.03.2015 r. wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie 1

Co oznacza zapis w SIWZ dozorowany przy pomocy ochrony osobowej, czy to musi być całodobowa ochrona
osobista  pracownika  na  placu  parkingowym,  czy  może  być  również  całodobowy  monitoring  elektroniczny
nadzorowany przez pracownika ochrony w siedzibie ochroniarskiej i interwencje ochrony osobowej w momencie
alarmu ?

Odpowiedź:

Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  teren  parkingu  wydzielony  na  parkingu  Wykonawcy,  przeznaczony  wyłącznie
dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję musi  być całodobowo dozorowany przez
24 godziny, 7 dni w tygodniu poprzez system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer i  przy pomocy
ochrony osobowej. Może to być  całodobowy monitoring elektroniczny nadzorowany przez pracownika ochrony
w siedzibie ochroniarskiej i interwencje ochrony osobowej w momencie alarmu. Jednakże w celu umożliwienia
realizacji  usługi na terenie parkingu musi być osoba, która :
1)  protokolarnie  przyjmie pojazd lub części samochodowe nie później niż w ciągu 30 minut od momentu

dostarczenia  przez przewoźnika, całodobowo, przez wszystkie dni kalendarzowe w okresie trwania umowy,
2)  w przypadku pojazdu uszkodzonego, zabezpieczy go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych,

uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza pojazdu tj. komory silnika, kabiny
kierowcy i pasażera, bagażnika,

3)  w przypadku pojazdu nieuszkodzonego, zabezpieczy go jak wyżej oraz uzupełni ciśnienie w ogumieniu,
a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczy silnik przed skutkami oddziaływania niskich temperatur,

4)  w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuści ją przed okresem zimowym, umieści informację
w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia pojazdu i powiadomi o tym fakcie właściciela
pojazdu w momencie odbioru,

5)  umożliwi pracownikom Policji dokonywanie bezpłatnych oględzin na terenie parkingu zabezpieczonego
pojazdu lub części samochodowych,

6)  zapewni dostęp do pojazdu lub części samochodowych osobom legitymującym się upoważnieniem wydanym
przez Zlecającego w celu dokonania oględzin i ekspertyz,

7)  wyda pojazd lub części osobie legitymującej się upoważnieniem wydanym przez Zlecającego.

Pytanie 2

Czy zapis SIWZ odnośnie warunku posiadania 10 stanowisk utwardzonych  i oświetlonych oraz 5 zadaszonych
stanowisk  jednocześnie  nie  jest  zbyt  wygórowany  skoro  z  formularza  kalkulacji  cenowej  i  doświadczenia
prowadzonego parkingu wynika, iż zleceń parkowania jest do dwóch pojazdów miesięcznie ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ związane z ilością stanowisk postojowych pozostających do sta-
łej dyspozycji Zamawiającego.



Pytanie 3

Czy w związku z wygórowanymi warunkami SIWZ oferowana cena za dobę przechowywania ma uwzględniać
10 stanowisk utwardzonych i oświetlonych oraz 5 zadaszonych stale nadzorowanych przez ochronę osobową ?  
Czy cena ma uwzględniać tylko dobę parkowania jednego pojazdu?

Odpowiedź:

Zgodnie z  zapisami zawartymi w SIWZ zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty brutto musi obejmować
wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia w całości.
Zaoferowana przez wykonawcę cena oferty brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza, że:
◦ Cenę ryczałtową brutto należy traktować jako stałą i wiążącą strony umowy aż do zakończenia realizacji

przedmiotu zamówienia (umowy),
◦ Cena brutto podana w ofercie stanowi całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego i jest ostateczna,

niezależnie od rozmiaru wykonanych prac i innych świadczeń ponoszonych przez Wykonawcę,
◦ Ceny ryczałtowe brutto za 1 (jedną) dobę przechowywania zostały określone z  uwzględnieniem stałego

(ciągłego)  utrzymania  minimalnej ilości miejsc  parkingowych  do dyspozycji Zlecającego oraz bez względu
na to jaka jest pora dnia, jaki jest dzień tygodnia i czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy lub święto,

◦ Za ustalenie ilości prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) w całości oraz za sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada tylko i wyłącznie
Wykonawca.

Pytanie 4

W jakim terminie  po  upływie  lub  rozwiązaniu  umowy zostaną  odebrane  zabezpieczone  przez  Policje  pojazdy
na inny wyłoniony w drodze przetargu parking ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości dokładnego określenia terminu odbioru pojazdów zabezpieczonych przez Policję
do celów procesowych.  Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy § 4 ust 3 pkt a , który brzmi „ Wykonaw-
ca zobowiązuje się w szczególności do  niezmienności cen wynikających z zał. Nr 1 przez okres obowiązywania
umowy oraz przez okres 3 miesięcy po wygaśnięciu terminu umowy w stosunku do pojazdów i części przyjętych
przez Wykonawcę w okresie trwania umowy, a pozostających w dyspozycji Policji do celów procesowych”, Zama-
wiający ma prawo do przechowywania pojazdów przez okres 3 miesięcy po wygaśnięciu umowy.

             W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 30.03.2015 r.
Godziny składania i otwarcia  ofert pozostają bez zmian. 
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