
Nowe Ostrowy, 2012.04.05.  
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. "„Realizacja usług polegających na 
organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i 
opracowywaniem dokumentacji związanej z czynnościami wykonywanymi przez 
funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na 
drogach publicznych w gminie Nowe Ostrowy”. 

Nr sprawy ZP/341/2/2012 

  W odpowiedzi na pytania Wykonawców – Zamawiający niniejszym pismem 
podaje treść pytań i odpowiedź: 

1. Czy Zamawiającemu chodzi o wykaz osób, które będą zatrudnione na miejscu 
w siedzibie straży czy też o osoby zatrudnione w siedzibie firmy Wykonawcy? 
Raczej nie jest możliwe aby oferent przedstawiał wykaz osób które zatrudni 
poza swą siedzibą jeśli nie wie czy jego oferta będzie wybrana przez 
Zamawiającego. Ponadto SIWZ obejmuje usługi: fotoradarowe i biura straży, a 
nie roboty budowlane. Proszę więc o sprecyzowanie powyższej treści. 

Odp.  
W części II pn. Przygotowanie oferty w pkt. 4 Informacja o oświadczeniach i 
dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia,  w podpunkcie 4.12 wykonawca został zobowiązany do 
tego aby złożył Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.   
Zamawiający miał na uwadze podanie z imienia i nazwiska osób, które ze strony 
zamawiającego będą sprawowały kontrolę nad jakością świadczonych usług, będą 
nadzorowały poszczególne etapy, czy też fazy świadczonej usługi. Wykonawca 
zadający pytanie słusznie zauważył, iż muszą to być osoby, które wcześniej są 
zatrudnione przez Wykonawcę, przesądza o tym konieczność podania informacji o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. W ocenie zamawiającego takie osoby są 
tzw. fachowcami ze strony Wykonawcy w swoich dziedzinach i stanowią gwarancję 
rzetelnego wykonania całości usług. Usługa ma być wykonywana przy Straży, tak 
więc osoby te w miarę potrzeb powinny być oddelegowane do biura w którym będzie 
realizowana usługa.  

2. Zamawiający najpierw pisze o udostępnieniu fotoradaru (w domyśle 
przenośnego), a na koniec treści żąda darowizny sprzętu wg swojej decyzji 
(przenośnego lub stacjonarnego) z najpóźniejszym terminem produkcji 
(2011r.) Prośba Wykonawcy: proszę o uszczegółowienie treści jak powyżej. 

Odp.  
Zamawiający na koniec przyszłej umowy wskaże jaki sprzęt czy stacjonarny 

czy przenośny ma być dostarczony przez Wykonawcę.  Wynika to wprost z § 5 pkt. 6 
umowy cyt. „Po zrealizowaniu umowy będącej przedmiotem niniejszego 
postępowania Wykonawca przekaże nieodpłatnie (umowa darowizny) 
Zamawiającemu urządzenie do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości 



(stacjonarne lub przewoźne, według decyzji Zamawiającego).Przekazane urządzenie 
musi być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2011 i posiadać decyzję 
zatwierdzenia typu wydaną przez Główny Urząd Miar oraz aktualne świadectwo 
legalizacji.  
Również po zrealizowaniu umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie (umowa darowizny) sprzęt 
komputerowy - jaki (5 szt. komputerów, 5 szt. monitorów, drukarka laserowa i igłowa) 
zlokalizowany w biurze Wykonawcy przy Straży Gminnej wraz z kompletnym 
oprogramowaniem.  

3. Wykonawca może zamontować urządzenie w przypadku gdy są na drodze 
prawnie zainstalowane słupy fotoradarowe". Pytanie 1/3: jeśli są 
zamontowane słupy to jakiej produkcji? Pytanie 2/3: jeśli ich nie ma to aby je 
zamontować muszą być spełnione wymogi formalno - prawne które to mogą 
być przygotowane tylko i wyłącznie przez Zamawiającego - czy Zamawiający 
ma dokumentacje, i zgodę na postawienie „słupów fotoradarowych" ?  

Odp. 
Zamawiający nie posiada zamontowanych słupów do zainstalowania urządzeń 

pomiarowo rejestrujących i nie posiada również  dokumentacji, ani zgody na 
postawienie „słupów fotoradarowych”. Zamawiający jest w trakcie procedury 
pozyskania stałego słupa od GDDKiA oraz zamierza również w przyszłości uzyskać 
zgodę na własny słup w porozumieniu z podmiotem, który wygra przetarg. 

4. Czy Zamawiający oczekuje darowizny pojazdu w ciągu 4 miesięcy od 
rozpoczęcia realizacji usługi? Pojazdu którym ma wykonywać usługi czy też 
jest to kolejny samochód którego zadaniem nie będzie realizacja w/w usługi? 
Jeśli to ma być ten sam pojazd to jaką, gwarancję ma Wykonawca, że 
Zamawiający udostępni mu ten pojazd po dokonaniu darowizny? 

Odp. 
Przekazanie w drodze darowizny samochodu typu VAN wynika wprost z 

części I  pn.  Opis przedmiotu zamówienia, punkt 2 podpunkt 2.13 określa jaki ma to 
być samochód. Ponadto podpunkt 2.10 określa użyczenie (nieodpłatne przekazanie 
w użytkowanie) urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości 
pojazdów wraz z samochodem do jego przewożenia i operatorem informatycznym.  
Zatem muszą to być dwa samochody z których jeden po 4 miesiącach od podpisania 
umowy będzie przekazany zamawiającemu, a drugi będzie przez cały okres realizacji 
umowy w dyspozycji wykonawcy do przewozu przenośnego urządzenia pomiarowo – 
rejestrującego (tzw. fotoradaru).  

5. Jakie oprogramowanie posiada lub ma zamiar posiada straż? Inaczej Oferent 
nie może wiedzieć czy jego oprogramowanie będzie kompatybilne czy tez nie. 

Odp. 
Straż Gminna w Nowych Ostrowach nie posiada własnego oprogramowania 

do obróbki zdjęć i dodatkowej dokumentacji związanej z wykroczeniem. Do chwili 
obecnej korzystamy z oprogramowania firmy zewnętrznej, która obecnie użycza 
straży gminnej  oprogramowanie „TRAFFIK” firmy FET Sp. z o.o. Natomiast straż 
gminna posiada sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym Windows. 

6. Jakie są koszty wynajęcia lokalu? 



Odp. 
 Koszty najmu lokalu na potrzeby funkcjonowania biura wynoszą aktualnie  
1650,66 zł. miesięcznie. W trakcie trwania realizacji zamówienia koszty te mogą ulec 
zmianie o wartość inflacji.   

7. Czy należy rozumieć, że jeden strażnik jest oddelegowany do realizacji usług 
określonym w SIWZ? Jeżeli tak, to wykonanie usługi polegającej na 
wykonaniu i obsługę 22500 skutecznych pomiarów w ciągu 15 miesięcy (z 
odliczeniem dni wolnych i urlopów) przez jednego strażnika praktycznie rzecz 
biorąc jest nie możliwe. Proszę o zweryfikowanie lub potwierdzenie powyższej 
treści. 

Odp. 
Zamawiający ma zapewnić co najmniej jednego strażnika do czynności 

kontrolnych – pomiarowych. Czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, w tym 
obsługa urządzenia pomiarowo - rejestrującego muszą być wykonywane przez 
strażników straży gminnej. Straż gminna dysponuje taką ilością strażników, że jeżeli 
będzie konieczność wykonania pomiarów dłużej niż 8 godzin dziennie, to zawsze 
będzie zapewniony jeden strażnik do wykonywania w/w czynności. 

 
8. Ubezpieczenie w wysokości 150.000zl jest absolutnie nieadekwatne do 

ewentualnych roszczeń poszkodowanych, które to będą kierowane pod 
adresem Zamawiającego a nie Wykonawcy. Tylko w szczególnym przypadku 
Zamawiający może żądać regresu od Wykonawcy. Proszę o zweryfikowanie 
lub potwierdzenie powyższej informacji  

Odp. 
Zamawiający wymaga polisy odpowiedzialności cywilnej w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej o powyższej wartości. Natomiast wartość 
regresu może sięgnąć łącznie wartości zamówienia, które – jak przewiduje 
Zamawiający – będzie kilka razy wyższe od żądanej kwoty ubezpieczenia. 

 
9. Wskazać należy, ze tytuł zamówienia może w znaczny sposób różnić się od 

właściwych cech wykonywanej usługi, inaczej mówiąc te same czynności 
można różnie nazywać. Czy Zamawiającemu chodzi o zrealizowanie zlecanej 
usługi nazywanej przez rożne samorządy różnymi słowami (patrz SIWZ UM 
Łęczyca) czy też literalnie egzekwując treść swojego ogłoszenia (np. 
skopiowanego z sąsiedniej Gminy Jeżów świadomie ograniczając 
konkurencyjność co jest sprzeczne z zapisami UZP? 

Odp. 
Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał się doświadczeniem, wiedzą i 

potencjałem technicznym określonym w SIWZ w części II pn. przygotowanie ofert 
pkt. 3 ppkt. 3. Zamawiający nie wymaga by usługi te, czy też doświadczenie literalnie 
były identyczne. Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli wykonywane 
czynności odpowiadają przedmiotowi zamówienia, natomiast nazewnictwo 
wykonywanych usług nie ma istotnego znaczenia.    

 
10. Proszę o podanie informacji na jakiej podstawie żąda się zatrudnienia 5 osób 

w ciągu 14 dni od podpisania umowy skoro Zamawiający nie zna sposobu 
organizacji i realizacji usług Oferenta? Wszak Oferent może te same 
czynności wykonywać 2, a może 10 pracownikami. To jest uzależnione od 



zaangażowania strażników, kalendarza pomiarów, ilości pomiarów (których 
ilość uzależniona jest od ustawienia przez straż progu pomiarowego, 
prędkości z jaką poruszają się pojazdy, godzin, warunków atmosferycznych, 
pory roku, itp.) i wielu innych czynników na które Wykonawca nie ma wpływu). 
Ilość zatrudnionych pracowników należy pozostawić w gestii Wykonawcy, 
gdyż to jemu, tak samo jak Zamawiającemu, zależy na jak najszybszym i 
prawidłowym zrealizowaniu usługi tak więc przymus zatrudnienia 5 
pracowników działa na niekorzyść Zamawiającego gdyż koszt ich zatrudnienia 
z automatu Wykonawca obciąża cenę jednostkową usługi. 

Odp. 
Zamawiający żąda zatrudnienia minimalnej według niego ilości osób 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia. Zamawiający zakłada wykonanie 
średnio 1500 dokumentacji miesięcznie W oparciu o swoja wiedzę i doświadczenie 
podtrzymuje stanowisko, iż gwarancją prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 
jest zatrudnienie przynajmniej 5 pracowników w biurze przy straży gminnej. 

  
11. Czy spełnienie warunku realizacji usługi o jednostkowej wartości 500000 ma 

istotną różnicę niż usługi realizowane o wartości np. 200000 zł, 300000 zł, 
400000 zł. I właśnie ten parametr wg Zamawiającego ma zdecydowany wpływ 
na jakość wykonywanych usług? Jeśli tak to proszę o uzasadnienie takiego 
żądania, które eliminuje innych oferentów ograniczając konkurencję co jest 
sprzeczne z UZP. 

Odp. 
Spełnienie warunku realizacji usługi o jednostkowej wartości 500 000 zl. ma 

istotną różnicę w stosunku do realizacji usług o mniejszej wartości – świadczy to o 
potencjale Wykonawcy, jego doświadczeniu i możliwościach finansowych. 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę 
odpowiedniego doświadczenia. Doświadczenie to Zamawiający będzie oceniał 
zgodnie z warunkami określonymi w p. 3 SIWZ. Ponadto przewiduje się, iż całkowita 
wartość zamówienia będzie znacznie przewyższała kwotę 500 000,00 zł., zatem 
określona kwota wydaje się adekwatna do przedmiotowego zamówienia. 

 
12. Jakimi urządzeniami? Przenośnymi czy stacjonarnymi powinien dysponować 

wykonawca? 
Odp. 

Do wykonania przedmiotu zamówienia wystarczy dysponowanie przenośnymi 
urządzeniami. Aktualnie Zamawiający nie ma możliwości rejestracji wykroczeń 
drogowych za pomocą urządzenia stacjonarnego. 

 
13. Wskazać należy, że to Zamawiający a nie Oferent winien przedstawić czego 

oczekuje pod nazwą dokumentacja" (Uwaga! za którą ma zapłacić 
Wykonawcy) i winna być przez Zamawiającego opisana pod nazwą ,,schemat 
blokowy". Zamawiający nie może żądać czegoś co jest przez niego 
nieokreślone i jeszcze rości sobie prawo do subiektywnego oceniania (bez 
podania parametrów oceny pod rygorem odrzucenia oferty. Ponadto 
Wykonawca ma wykonywać zgodnie z SIWZ wszelkie inne czynności biurowe 
pomocnicze dla straży (nie określonych precyzyjnie w dalszej treści) ale 
rozliczana ma być i wynagradzana tylko z ilości złożonych dokumentacji co 
jest sprzeczne samo w sobie gdyż wykonanie „dokumentacji" zgodnie z 



zapisami paragrafu 3 ust 2 umowy jest dalece odmienne od pozostałych 
czynności (jakich?) Proszę o zweryfikowanie powyższego zapisu aby był 
precyzyjny i zgodny z UZP. 

Odp. 
W SIWZ w części I pn. Opis przedmiotu zamówienia  w pkt. 2 są określone 

zadania wykonawcy. Zatem zamawiający wskazał jakich usług oczekuje od 
wykonawcy. Natomiast Wykonawca ma przygotować w formie dokumentacji tzw. 
schemat blokowy opisujący w sposób szczegółowy w jaki sposób wykonawca będzie 
organizował pracę biura i realizował czynności składające się na przedmiot 
zamówienia. Jeżeli zaś chodzi o pozostałe czynności, czy tez użyte określenie 
„wszelka dokumentacja”, to należy wyjaśnić, iż specyfika organizowanego 
przedsięwzięcia jest zróżnicowana, gdzie każda sprawa winna być rozpatrywana 
indywidualnie, dlatego też od wykonawcy oczekuje się pewnego przygotowania i 
doświadczenia przy realizacji podobnych przedsięwzięć. 

 
14. Wymóg zatrudnienia 5 osób działa na niekorzyść Zamawiającego gdyż 

podnosi cenę jednostkową Oferenta, którą musi zapłacić Zamawiający. Także 
żądanie literalnie identycznych nazw usługi jest sprzeczne z UZP gdyż 
zdecydowanie ogranicza konkurencję — zwłaszcza, ze firm świadczących 
powyższe usługi jest tylko 3-4 w całej Polsce! Proszę o zweryfikowanie 
powyższego zapisu. 

Odp. 
Zamawiający żąda zatrudnienia minimalnej według niego  ilości osób 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia. Zamawiający nie żąda literalnie 
identycznych nazw usług. Ilość firm wskazanych w pytaniu świadczących ww. usługi 
zapewnia już konkurencyjność. 

15. Na podstawie jakich parametrów Zamawiający będzie oceniać schemat 
blokowy, jest to niezrozumiałe zwłaszcza w kontekście innych punktów SIWZ 
gdzie zawarte są, zapisy jednoznacznie warunkujące sposób współpracy 
Wykonawcy z Zamawiającym - choćby załącznik nr 7. Ponadto należy zwrócić 
uwagę, że jedynym kryterium złożonych ofert jest 100% ceny! Więc inne 
kryteria nie mogą być brane pod uwagę bo są niezgodne z UZP. Proszę, o 
wykreślenie lub zmodyfikowanie powyższej treści. 

Odp. 
W części II pn. Przygotowanie oferty w pkt. 4 Informacja o oświadczeniach i 

dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia,  w podpunkcie 4. 1 Wykonawca jest obowiązany 
dostarczyć wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy, czyli stronę tytułową 
oferty według załączonego wzoru oferty - zał. nr 1 do SIWZ wraz z dołączeniem do 
oferty schematu blokowego stanowiącego integralną część oferty, opisującego 
szczegółowo sposób w jaki Wykonawca zamierza zorganizować pracę zatrudnionych 
przez siebie pracowników, realizujących usługę dla Zamawiającego z 
uwzględnieniem wymagań Zamawiającego opisanych w SIWZ oraz obowiązujących 
przepisach prawa.  



Uwaga! Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę opisana pod nazwą 
„schemat blokowy”, stanowiąca integralną część oferty, winna spełniać wymogi 
następujących aktów prawnych i instrukcji:  

 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. nr 106 poz. 1148 ze zmianami),  

 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108 poz. 908 ze zmianami.), 

 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 
779 ze zmianami.)  

 informacji MSWiA o zakresie współpracy straży gminnych/miejskich z firmami.  

Zatem weryfikacja będzie dokonywana na podstawie informacji i warunków 
określonych w ppkt. 4.1. SIWZ oraz na podstawie doświadczenia posiadanego przez 
Straż Gminną Zamawiającego. Wykonawca, który świadczył podobne usługi nie 
będzie miał trudności aby poprawnie sformułować tzw. schemat blokowy, który może 
zostać opatrzony klauzulą – Tajemnica handlowa firmy.   

 
 

Wójt Gminy Nowe Ostrowy  
/-/  Zdzisław Kostrzewa 

 


