Katowice, dn. 09.12.2014 r.

ZP-2380-641-20/4465/2014

Egz. pojedynczy
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Usługa parkowania i przechowywania pojazdów postępowanie nr 3”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły
zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy podział doby na 24 części rozliczeniowe (godziny) dla wyliczenia zapłaty za niepełną
dobę przechowania pojazdu dotyczy wyłącznie pierwszej niedokończonej doby parkowania, czy też
każdej niedokończonej doby parkowania (np. 3dni i 4 godziny, 1 dzień i 12 godzin, itd.)?
Odpowiedź: Podział doby na 24 części rozliczeniowe dotyczy wyłącznie pierwszej doby parkowania.
Pytanie 2: Czy w przypadkach wystąpienia różnicy pomiędzy datą lub godziną powiadomienia
wykonawcy o zmianie dysponenta pojazdu, a datą lub godziną faktycznego stawienia się dysponenta
na parkingu celem odbioru pojazdu, za koniec okresu obciążającego Zamawiającego uznać należy
datę i godzinę powiadomienia?
Odpowiedź: Za koniec okresu obciążającego Zamawiającego uznać należy datę i godzinę
powiadomienia Wykonawcy o zmianie dysponenta pojazdu.
Uprzejmie prosimy o zilustrowanie powyższych wątpliwości przykładowym rozliczeniem:
Przykład A: Pojazd dostarczono na parking dnia 01.01.2015 o godzinie 12:00. Dyżurny powiadamia
wykonawcę o zmianie dysponenta faksem w dniu 04.01.2015 o godzinie 10:00, określając, że od
04.01.2015 płatnikiem usługi jest dysponent. Dysponent stawia się po odbiór auta 04.01.2015
o godzinie 19:00, informując, że zezwolenie odebrał o godzinie 17:00.
Czy:
- Zamawiający zapłaci za dwie pełne doby parkowania, bo od umieszczenia auta na parkingu do
powiadomienia wykonawcy o zmianie dysponenta nie upłynęły 3 pełne doby?
- Zamawiający zapłaci za trzy pełne doby bez względu na godziny przesłania faksu, przekazania
dysponentowi dokumentów i jego faktycznego przybycia na parking w tym samym dniu?
- Zamawiający zapłaci za trzy pełne doby i 5/24 doby, bo dysponent otrzymał dokumenty o 17:00?
- Zamawiający zapłaci za trzy pełen doby i 7/24 doby, bo dysponent faktycznie odebrał auto o 19:00?
Odpowiedź na przykład A: Zamawiający zapłaci za dwie pełne doby parkowania, bo od

umieszczenia auta na parkingu do powiadomienia Wykonawcy o zmianie dysponenta nie upłynęły 3
pełne godziny.
Przykład B: Pojazd przekazano na parking 01.01.2015 o godzinie 03:00. Funkcjonariusz
powiadamia wykonawcę o zmianie dysponenta na dzień 05.01.2015 faksem w dniu 4.01.2015
o godzinie 15:00. Zawiadomienie o zmianie dysponenta i wezwanie do odbioru zezwolenia wysyła
pocztą mailową do dysponenta zamieszkującego inny rejon Kraju w tym samym dniu. Dysponent
zgłasza się na parking 05.01.2015 o godzinie 12:00 z zezwoleniem, odebranym w godzinach
porannych.
Czy:
- Zamawiający zapłaci za trzy pełne doby parkowania, bo od godziny umieszczenia auta na parkingu
do północy 04.01.2015 upłynęły tylko trzy pełne doby parkowania i 21 godzin?
- Zamawiający zapłaci za trzy pełne doby parkowania i 21/24 doby, bo od godziny umieszczenia auta
na parkingu do północy 04.01.2015 upłynęły tylko trzy pełne doby parkowania i 21 godzin?
- Zamawiający zapłaci za cztery pełne doby parkowania, uznając, że powiadomiony dysponent,
zobowiązany do płatności dopiero od dnia 05.01.2015 nie miał możliwości przyjazdu po samochód
w porze nocnej pomiędzy godziną 0:00 a 03.00?
Odpowiedź na przykład B: Zamawiający zapłaci za trzy pełne doby parkowania, bo od godziny
umieszczenia auta na parkingu do północy 04.01.2015 upłynęły tylko trzy pełne doby parkowania
i 21 godzin?
Pytanie 3: Czy w świetle zapisów paragrafu 9, ust 1-3 i paragrafu 10, ust. 1, proponowanego
projektu umowy, należy przyjmować, że zmiana dysponenta pojazdu może nastąpić przed jego
skutecznym powiadomieniem o tym fakcie?
Odpowiedź: W świetle zapisów paragrafu 9 ust 1-3 i paragrafu 10 ust 1 proponowanego projektu
umowy, zamiana dysponenta pojazdu nie może nastąpić przed jego skutecznym powiadomieniem
o tym fakcie.
Pytanie 4: Czy w świetle zapisów paragrafu 9, ust 1-3 dana jednostka Policji będzie udostępniać
wykonawcy wszystkie dane dysponenta, potrzebne do skutecznego dochodzenia należności
w przypadku porzucenia auta na parkingu (oprócz adresu również PESEL, NIP, inne adresy
przebywania, zamieszkania)?
Odpowiedź: Jednostka Policji nie będzie udostępniać Wykonawcy danych dysponenta.
Pytanie 5: Czy w świetle zapisów paragrafu 9, ust 1-3 dana jednostka Policji będzie udostępniać
wykonawcy kopię potwierdzenia skutecznego zawiadomienia dysponenta pojazdu o jego
zobowiązaniach wobec wykonawcy (powiadomienie o stawkach), ponieważ w świetle KC, dłużnik nie

odpowiada za dług, o którym nie wiedział? Brak skutecznego powiadomienia uniemożliwi
wykonawcy skuteczne dochodzenie wynagrodzeń od dysponenta na drodze cywilnej.
Odpowiedź: Jednostka Policji nie będzie udostępniać Wykonawcy kopii potwierdzenia skutecznego
zawiadomienia dysponenta pojazdu o jego zobowiązaniach wobec Wykonawcy.
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