
Katowice, 16.01.2020r.

ZP-2380- 385/2019/94/2020

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części dla: 
KPP Będzin, KMP Bielsko-Biała,   KMP Bytom, KMP Chorzów, KMP Częstochowa, KMP

Dąbrowa Górnicza, KMP Gliwice, KMP Katowice, KPP Lubliniec, KPP Mikołów, KPP Myszków,
KPP Pszczyna, KMP Rybnik, KMP Ruda Śląska, KMP Sosnowiec, KMP Świętochłowice, KMP

Siemianowice Śląskie, KPP Tarnowskie Góry, KPP Wodzisław Śląski, KMP Żory”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp infor-
muje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1: W nawiązaniu do Rozdziału I pkt.11 SIWZ proszę o wyjaśnienie czy zamówienie może
być realizowane przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą (samego Wykonawcę) lub/oraz
przez osobę współpracującą z Wykonawcą?.
Odpowiedź:  Zamawiający uzna spełnienie wymogu jeśli Wykonawca spełni wymóg zatrudnie-
nia na podstawie umowy o pracę. W myśl art. 22 § 1 KP umowa o pracę to nawiązanie stosunku
pracy gdzie pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodaw-
cę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Pytanie 2: W nawiązaniu do Rozdziału I pkt.11 SIWZ proszę o wyjaśnienie czy zamówienie może
być realizowane przez osoby -  bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
Odpowiedź: Zamawiający spełniając obligatoryjny obowiązek ustawowy wymaga, aby osoba do-
zorująca parking była zatrudniona przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1502 z późn. zm.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin :
- składania ofert z 17.01.2020 g. 9:00 na 20.01.2020 g. 9:00
- otwarcia ofert  z 17.01.2020 g. 9:30 na 20.01.2020 g. 9:30

wyk. w 1 egz. MZ-W
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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