
Nowe Ostrowy, 2012.04.16. 

 

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 Wykonawcy – Zamawiający niniejszym pismem podaje treść pytań 

i odpowiedzi: 

 

Pytania: 

1.  Istniejące istotne różnice i brak spójności pomiędzy znowelizowaną treścią Ogłoszenia i 

SIWZ zamieszczonego na stronie UG Nowe Ostrowy w dniu 10.04.2012 r,. 

2. Wymagania opisane w SIWZ w sposób daleki odbiegają od treści Ogłoszenia a zwłaszcza 

przymus darowizny na rzecz Zamawiającego w kontekście oczekiwania realizacji usług 

opisanej w Ogłoszeniu, 

3. Ustawa o zamówieniach publicznych nie przewiduje darowizn Wykonawcy na rzecz 

Zamawiającego i wymóg Zamawiającego w tym obszarze, jest sprzeczny z UZP i łamie 

dyscyplinę budżetową. 

Wskazać należy, że zgodnie ze zmianą przepisów z dnia 11.02.2012 odpowiedzialność za 

łamanie dyscypliny budżetowej ponosi, nie tylko Pan Wójt, lecz solidarnie wszystkie osoby 

biorące udział w przygotowaniu treści i SIWZ. 

Ponadto analiza wyroków dotyczących niespójności pomiędzy treścią Ogłoszenia a 

SIWZ, zamieszczonych na stronie KIO tym bardziej utwierdza w przekonaniu, że wniosek 

jest całkowicie zasadny.  

 

Odpowiedzi: 

1. Zamawiający informuje, iż przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2012 r. tj. zgodnie z 

terminami podanymi w ogłoszeniu i SIWZ po zmianach. 

2. Brak jest potwierdzenia zarzutu Wykonawcy, iż Zamawiający stosuje przymus darowizny 

na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z modyfikacją ogłoszenia i SIWZ Zamawiający w Rozdz. 

VIII pkt.1 zapisał: „W ofercie należy podać cenę za całość zamówienia (w tym należy 

uwzględnić przekazanie na własność Zamawiającego urządzenie do automatycznego pomiaru 

i rejestracji prędkości, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz samochodu 

typu VAN) co oznacza, iż każdy wykonawca składający ofertę wyceniając usługę musi 

uwzględnić koszty wymienionego sprzętu (który po zakończeniu usługi stanowi własność 

gminy) oraz  koszt samochodu, który jest dostarczony gminie w ciągu 4 m-cy od dnia 

podpisania umowy. Parametry przekazywanego sprzętu zostały określone w SIWZ w związku 

z czym określenie jego wartości nie powinno stanowić żadnego problemu dla Wykonawcy. W 

związku z powyższym następuje przekazanie zarówno sprzętu jak i samochody za które w 

ramach podanej ceny płaci Zamawiający, a zatem nie jest to darowizna. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 

 


