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Przemyśl, 05.11.2020r. 
ZP.271.8.2020. 

 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 

 

 

 
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Usuwanie pojazdów z drogi 
i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym”. 
 
 
Gmina Miejska Przemyśl na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), informuje 
o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach. 
 

Pytanie Nr 1.  

W treści Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazuje kryteria, jakie powinien spełnić teren parkingu 

dla zadania częściowego II, w tym w szczególności w ust. 11 pkt 3 oraz 5, cyt.: 

„3) minimalna wielkość utwardzonej powierzchni parkingu, którym Wykonawca musi dysponować, 

wynosi 250 m2 dla Zadania częściowego Nr II i 70 m2 nawierzchni utwardzonej, np. płyty betonowe, 

kostka brukowa, asfalt (dopuszcza się również nawierzchnię szlakową lub żwirową) ze skutecznym 

odwodnieniem;” 

„5) parking musi mieć trwałe ogrodzenie o wysokości nie niższej niż 1,5 m, być zamykany bramą 

wjazdową i oznaczony tablicą „PARKING”;” 

Czy w rozumieniu Zamawiającego zgodne z wymogami będzie wyznaczenie na potrzeby parkingu 

określonego fragmentu placu wewnątrz terenu należącego do Wykonawcy, jeżeli teren ten w całości 

posiada trwałe ogrodzenie o wysokości nie niższej niż 1,5 m oraz bramę wjazdową zamykaną dodatkowo 

szlabanem, a wyznaczony fragment placu będzie spełniał przy tym wszystkie pozostałe wymagania 

dotyczące powierzchni, typu nawierzchni, oświetlenia, oraz monitoringu/dozoru? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wydzielenie fragmentu z placu ogrodzonego ogrodzeniem min. 1,5 m wysokości oraz zamykanego 

bramą będzie spełniało wymagania Zamawiającego. 

 

Pytanie Nr 2.  

W treści ust. 10 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający podaje szacunkowe ilości dób, przez które 

przechowywane mają być poszczególne rozdaje pojazdów na parkingu. Czy przez ilość dób 

Zamawiający rozumie łączną ilość wozodób, które mają zostać zrealizowane w toku umowy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W ust. 10 zał. Nr 1 do SWIZ podano szacunkową ilość dób przechowywania pojazdów usuniętych 
z drogi na podstawie art. 130a oraz art. 50a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Zamawiający pod 
pojęciem dób rozumie wozodoby. 
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Pytanie Nr 3.  

Czy szacunki wskazane w tabeli w ust. 10 Załącznika nr 1 do SIWZ oparte są wyłącznie o pojazdy 

usunięte w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, czy uwzględniają również 

pojazdy usunięte w trybie przepisów art. 50a w/w ustawy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W ust. 10 zał. Nr 1 do SWIZ podano szacunkową ilość dób przechowywania pojazdów usuniętych 

z drogi na podstawie art. 130a oraz art. 50a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.  

 

Pytanie Nr 4.  

Jeżeli szacunki wskazane w tabeli w ust. 10 Załącznika nr 1 do SIWZ nie uwzględniają pojazdów 

usuniętych w trybie przepisów art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, mając na uwadze postawienie 

przez Zamawiającego wymogu nieodpłatnego przechowywania tychże, prosimy o określenie 

szacunkowych ilości dób również dla tych pojazdów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W ust. 10 zał. Nr 1 do SWIZ podano szacunkową ilość dób przechowywania pojazdów usuniętych 

z drogi na podstawie art. 130a oraz art. 50a ustawy „Prawo o ruchu drogowym 

 

Pytanie Nr 5.  

We wzorze umowy dla zadania częściowego II (Zał. 8 do SIWZ), w treści § 9 ust. 3 i 6, w ramach 

warunków wykonania zadania Zamawiający przewiduje przyjęcie przez Wykonawcę na parking 

pojazdów przechowywanych parkingu na koniec roku 2020, przewidując liczbę ok. 39 pojazdów do 

przechowania nieodpłatnego. Jednocześnie, przewidziana przez Zamawiającego minimalna wielkość 

powierzchni parkingu (250 m2) jest niewystarczająca do postawienia takiej ilości pojazdów. Czy 

Zamawiający przewiduje ustanowienie górnego limitu pojazdów przechowywanych równocześnie na 

parkingu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Podana powierzchnia 250 m kw. jest powierzchnią minimalną, niezbędną do spełnienia wymogów 

przetargu, natomiast nie przewiduje się ustanowienia górnego limitu pojazdów przechowywanych 

równocześnie na parkingu. 

 

Pytanie Nr 6.  

Czy Zamawiający zgadza się na zawarcie w umowie z Wykonawcą górnego limitu pojazdów 

przechowywanych równocześnie na wskazanej w ofercie powierzchni parkingu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie zgadza się na zawarcie w umowie z Wykonawcą górnego limitu pojazdów 

przechowywanych równocześnie na wskazanej w ofercie powierzchni parkingu. 

 

Pytanie Nr 7.  

Jakie kroki Zamawiający przewiduje podjąć w przypadku wyczerpania wskazanej przez Wykonawcę 

w ofercie powierzchni parkingu w trakcie realizacji umowy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do tej pory nie było takiej sytuacji i nie powinna wystąpić taka potrzeba.  

 

Pytanie Nr 8.  

W treści § 13 projektu umowy dla zadania częściowego II Zamawiający wskazuje rozliczenie oparte 

o fakturowanie w terminie do 7 dni po odebraniu pojazdu z parkingu. W jakim terminie Zamawiający 

planuje rozliczyć pojazdy nieodebrane z parkingu przed zakończeniem realizacji umowy? Czy 

fakturowanie za pojazdy nieodebrane ma odbyć się po zakończeniu okresu wykonania umowy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Rozliczenie oparte będzie o faktury wystawione w terminie 7 dni od daty odebrania pojazdu z parkingu. 

W przypadku pojazdów nieodebranych z parkingu będą to faktury wystawione w terminie 7 dni od daty 

wygaśnięcia umowy. 

 

Pytanie Nr 9.  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę warunków rozliczenia należności za przechowanie pojazdów 

nieodebranych z parkingu w ustawowym terminie na rozliczenie okresowe rozliczane sukcesywnie, np. 

miesięcznie lub kwartalnie? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SIWZ. 

 
z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa: www.przemysl.pl 

2. A/a 
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