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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 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

915,  1146,  1232,  z  2015  r.  poz.  349,  478,  605  ),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  „wykonywanie  usług

związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych

na koszt  Policji,  z  wyłączeniem przypadków określonych w art.  50a  i  art.  130a ustawy z  dnia

20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez

KMP w  Koszalinie,  KPP w  Choszcznie,  KPP w  Drawsku  Pomorskim,  KPP w  Goleniowie  z

wyłączeniem KP w Nowogardzie, KPP w Gryfinie, KPP w Kamieniu Pomorskim, KPP w Policach,

KPP w Pyrzycach, KPP w Sławnie, KPP w Stargardzie Szczecińskim i KPP w Szczecinku”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytania,  które  wpłynęło  do

Zamawiającego w dniu  05.11.2015 r. wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytanie

Mam pytanie odnośnie Pkt 6 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia.

Czy wystarczy certyfikat kompetencji zawodowej na przewóz towarów, czy koniecznie potrzebna jest licencja lub

zezwolenie?. Wykonując tylko holowanie pojazdów nie potrzebuję żadnego zezwolenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1414, z 2014 r. poz. 486, 805, 915, 1310, z 2015 r. poz. 211,390, 978, 1269, 1273) podmiot wykonujący

działalność gospodarczą wyłącznie w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy

drogowej nie musi posiadać zezwolenia lub licencji uprawniającej do wykonywania określonego rodzaju

transportu drogowego. 

Przedmiotowe  postępowanie  przetargowe  obejmuje  jednak  pojazdy zatrzymane  przez  Policję  do  celów

procesowych, które jest pojęciem szerszym od przypadków wskazanych w ww. ustawie. Do przykładowych

przypadków procesowego zabezpieczenia pojazdów skutkujących koniecznością ich przewozu na wskazany

przez  Policję  parking  można  zaliczyć:  ujawnienie  pojazdu  skradzionego,  podejrzenie  przerobienia  pola

numerycznego zawierającego VIN pojazdu, podejrzenie posługiwania się fałszywymi dokumentami pojazdu

itd.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  podtrzymuje  warunek  posiadania  przez  cały  okres

obowiązywania umowy ważnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji

na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

             Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 12.11.2015 r. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


