ZP-2380-164-8/1702/ 2018

Katowice dnia 18.06.2018r.
Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części – postępowanie nr
2/2018” (nr sprawy: ZP–2380–164-8/2018), wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1: Co w sytuacji gdy pojazd nie zostanie odebrany z parkingu przez dysponenta pojazdu? Jakie kroki
możemy podjąć w celu pozbycia się pojazdu z naszego terenu? Czy taki pojazd można potraktować jako porzucony?
Czy możemy we własnym zakresie odholować go z naszego terenu i gdzie go przekazać w takiej sytuacji?
Odpowiedź: Przedmiotowa kwestia został uregulowana w § 13 pkt 1 i 2 "Załącznika do decyzji nr 66/2018
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 21.02.2018r. tj.: "Instrukcji usuwania i zabezpieczania
pojazdów przez Policję na terenie województwa śląskiego, przechowywania ich na parkingach strzeżonych oraz
sprawowanego w tym zakresie nadzoru służbowego"
Pkt 1. W przypadku otrzymania od podmiotu prowadzącego parking strzeżony informacji o nieodebraniu
pojazdu z parkingu przez właściciela lub osobę uprawnioną w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi - w
przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, całość materiałów dotyczących tego
pojazdu przesyła się niezwłocznie do właściwego miejscowo starosty, celem wystąpienia do sądu z wnioskiem o
orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Trybu tego nie wdraża się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie
pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela pojazdu lub osoby uprawnionej"
Pkt 2. W przypadku, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu z drogi - w przypadkach określonych
w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do
jego odbioru, całość materiałow dotyczących tego pojazdu przesyła się niezwłocznie do właściwego miejscowo starosty,
celem wystąpienia do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Przesłane materiały winny
zawierać dokumentację wykazującą, że przy poszukiwaniu właściciela pojazdu lub osoby uprawnionej do jego odbioru
dołożono należytej staranności. Podejmując działania zmierzające do ustalenia właściciela pojazdu należy
wykorzystywać wszelkie informacje i dane mogące przyczynić się do jego ustalenia, w szczególności zawarte w:
policyjnych bazach danych, dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub karcie pojazdu, umowach cywilnoprawnych lub
pisemnych oświadczeniach osób w zakresie sytuacji prawnej pojazdu.”
Zamawiający informuje, że termin składania ofert i termin otwarcia ofert nie ulega zmianie

Wyk. 1 egz. JK
zamieszczono na BIP KWP Katowice

