
Załącznik nr 8 do siwz
................................................................

(pieczęć wykonawcy)

dot.  KPP w Wałczu

Opis techniczny oferowanego przez Wykonawcę terenu na parking służący do 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. 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz : .........................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 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  ze  zm.) na  terenie  działania  danej  jednostki  Policji  na  parkingu
strzeżonym zlecanych przez KPP w Wałczu i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP w Wałczu.

Lp.
Opis techniczny wydzielonego miejsca na parkingu – wymagania

Zamawiającego
Oferta Wykonawcy

1.  nieprzesuwne ogrodzenie o wysokości minimum 150 cm  TAK/NIE*  

2.
oświetlenie  o  zasięgu zapewniającym widoczność w porze nocnej wydzielonego
dla Policji terenu parkingu TAK/NIE*

3.
utwardzona  i  nienasiąkliwa  nawierzchnia stanowisk postojowych zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami TAK/NIE*

4.

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w sposób uniemożliwiający wejście
poprzez  zamykaną bramę wjazdową o wysokości  min. ogrodzenia,  zawieszoną
nad  ziemią w odległości uniemożliwiającej przejście osoby trzeciej, o szerokości
pozwalającej na wjazd pojazdu holującego wraz z pojazdem holowanym

TAK/NIE*   

5.

do  stałej  dyspozycji  Zamawiającego  miejsca  spełniające  warunki  do
przechowywania   pojazdów  zabezpieczonych  przez  Policję  –  co  najmniej  10
stanowisk jednocześnie

TAK/NIE*

6
do stałej  dyspozycji  Zamawiającego zadaszone miejsce spełniające warunki  do
przechowywania pojazdów uszkodzonych  – co najmniej 5 stanowisk jednocześnie TAK/NIE*

7

zamykane pomieszczenie do przechowywania części samochodowych lub innych
elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu w celu
ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zaginięciem  

TAK/NIE*

8
całodobowo  strzeżony  przez  24  godziny,  7  dni  w  tygodniu  poprzez  system
wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer i przy pomocy ochrony osobowej TAK/NIE*

* - niepotrzebne skreślić



Parking powinien znajdować się w odległości nie większej niż 30 km licząc od siedziby jednostki organiza-
cyjnej Policji (Zlecającego) 

Wykonawca winien wskazać tylko jedną lokalizację parkingu.

Oświadczam, że dysponuję parkingiem przeznaczonym do 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. 2012 poz. 1137 z późn. zm.), na którym świadczone będą usługi. 

 *....................., dn. ...............................         ...............................................................................................

                                                                                                          (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                               w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

*
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