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Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji- 
postępowanie nr 5” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela 
następujących wyjaśnień:

”Mam pytanie odnośnie LICENCJI  Państwo rzadacie aby każdy kto bierze udział w przetargu na Usługę

przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji – postępowanie nr 5/2017  przedstawił licencje na

transport  do  3,5  T  oraz  powyżej  3,5  T  do  12  T  .Właśnie  próbowałam  o  taka  licencje  ubiegać.  Urząd  Miasta

poinformował mnie że takiej licencji nie ma i już nie wystawiają jedynie powyżej 3,5 T jest do zdobycia Zezwolenie na

wykonywanie zawodu przewoźnika  drogowego osób i rzeczy powyżej 3,5 T .Proszę o wskazanie i wyjaśnienie w jaki

sposób zdobyć taką licencje o której mowa w ofercie. Jeżeli jest to nie możliwe, rzeczywiście w usłudze powyżej 3,5 T

można tylko zdobyć zezwolenie a nie Licencję ponieważ już nie wystawiają urzędy takiego dokumentu. Firmy które taką

licencja się posługują powyżej 3,5 T zdobyły ja w latach 90 bezterminową . Taką informacje otrzymałam w Urzędzie

Miasta XXX”

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  wymaga,  aby  Wykonawca  biorący  udział  w  postępowaniu

posiadał: 

-  licencję  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego  (licencje  otrzymane  we  wcześniejszych  latach

bezterminowo lub na okres  maksymalnie do 50 lat)

 lub zgodnie z obecnym stanem prawnym:

-  zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanymi  na podstawie ustawy z dnia 6 września

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) 

Ponadto,   Zamawiający zgodnie z Rozdziałem I pkt 8 „UWAGA- Zamawiający żąda aby licencję posiadał

każdy Wykonawca składający ofertę w postępowaniu zarówno na zadanie dot. holowania pojazdów o dmc do 3,5 t jak

i od 3,5 t do 12 t. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę

może  polegać jedynie  na  zdolnościach  technicznych lub  zawodowych lub  sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej

innych podmiotów. W związku z powyższym Wykonawca aby spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w

rozdziale  III  SIWZ  musi  sam  posiadać  kompetencje  lub  uprawnienia   (  licencje)  do  prowadzenia  określonej

działalności  technicznej,  o których  mowa  w  art  22  ust.  1B  pkt.  1  ustawy  Pzp.  W przypadku  gdy  Wykonawca

składający ofertę nie będzie posiadał licencji, o której mowa w pkt. 8 wówczas zostanie wykluczony z postępowania

na podstawie art.24 ust.1 pkt.12 ustawy Pzp a w konsekwencji jego oferta odrzucona  zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5

ustawy Pzp” wymaga od wykonawcy posiadania ww dokumentów na usługę wykonywania usługi przemieszczania 

i holowania pojazdów o DMC zarówno do 3,5t jak i powyżej 3,5t. Zamawiający posiada w swoim taborze w grupie

pojazdów o DMC do 3,5 t. m.in pojazdy typu furgon i osobowo-terenowe  których masa całkowita to ok. 2 tony a ich

transport jest zlecany w ramach umów na „Holowanie pojazdów o DMC  do  3,5t” zatem w tym przypadku Wykonawca

nie może skorzystać z wyłączenia  na podstawie Art.  3. 1. ust  2) Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o transporcie

drogowym tj.: 
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Art.  3.1  ”Przepisów  ustawy  nie  stosuje  się do  przewozu  drogowego  wykonywanego  pojazdami

samochodowymi lub zespołami pojazdów: 

„  2)  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  nieprzekraczającej  3,5  tony  w transporcie  drogowym  rzeczy  oraz

niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy „

ponieważ całkowita masa pojazdu holującego i holowanego przekracza 3,5 tony a ponadto usługa świadczona jest

odpłatnie.

Wyk. 1 egz. J.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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