
Szczecin, dnia 12.06.2018 r.

ZZ-2380-70/18

informacja na stronę internetową

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

zwanej  dalej  „uPzp”  na  wykonywanie  usług  usuwania  i  holowania/przewozu  pojazdów

o dopuszczalnej  masie  całkowitej  do  3,5t  włącznie  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, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego

w dniu 11.06.2018 r. wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją siwz:

Pytanie 

W projekcie umowy napisane jest obszar holowania powiat koszalinski  zlecający KMP KOSZALIN czy jest to

pomyłka ? chcemy złożyć ofertę na część KPP SŁAWNO a jest to powiat sławieński

Odpowiedź: 

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 8 do SIWZ w następujący sposób: 

a) w § 2 umowy 

było:

„§ 2.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest  wykonywanie  usług  usuwania  i  holowania/przewozu pojazdów o  dopuszczalnej

masie całkowitej do 3,5t włącznie i/lub ich części 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. 2012 poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP/ KP w …………………. i inne

jednostki  Policji  za  pośrednictwem  KPP/KP…………………….. na  obszarze  administracyjnym  powiatu

koszalińskiego Szczegółowy wykaz usług stanowi załącznik Nr 1– formularz kalkulacji cenowej”

zmienia się na:

„§ 2.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest  wykonywanie  usług  usuwania  i  holowania/przewozu pojazdów o  dopuszczalnej

masie całkowitej do 3,5t włącznie i/lub ich części 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. 2012 poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP/ KP w …………………. i inne

jednostki  Policji  za  pośrednictwem  KPP/KP…………………….. na  obszarze  administracyjnym  powiatu

…………………. Szczegółowy wykaz usług stanowi załącznik Nr 1– formularz kalkulacji cenowej.”



b) w § 10 umowy 

było:

„§ 10.

Klauzula adresowa.

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:

             1) Zamawiający:

 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

2) Zlecający : KMP Koszalin

3) Wykonawca: …...............................................................

2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji określonego w

ust.  1. Jeżeli  Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie adresu,  korespondencję  kierowaną pod

adresem Wykonawcy w ust. 1 uważać się będzie za doręczoną prawidłowo”

zmienia się na: 

„§ 10.

Klauzula adresowa.

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:

             1) Zamawiający:

 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

2) Zlecający : KMP/KPP/KP……………………………….

3) Wykonawca: …...............................................................

2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji określonego w

ust.  1. Jeżeli  Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie adresu,  korespondencję  kierowaną pod

adresem Wykonawcy w ust. 1 uważać się będzie za doręczoną prawidłowo.”

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  w  załączeniu  przekazuje  zmodyfikowany  załącznik  nr  8

do SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


