
 
 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na holowaniu 

i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych 

w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.) 
 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00080.2016   01.12.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00415/16   

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w konsekwencji dokonania przez 

Zamawiającego poprawy oczywistej omyłki pisarskiej, zmieniona zostaje treść załącznika nr 1 

do SIWZ – Formularza ofertowego, w następującym zakresie:  

Dotychczasowy zapis pozycji 16 tabeli cenowej: 

„1 doba przechowywania pojazdów nieodebranych po upływie 3 miesięcy od daty ich usunięcia” 

Otrzymuje brzmienie: 

„1 doba przechowywania pojazdów nieodebranych po upływie 10 dni od daty ich usunięcia”. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z terminem i miejscem składania i otwarcia ofert pozostają 

bez zmian. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załączniki: 

Formularz ofertowy w aktualnym brzmieniu 

 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 
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Załącznik nr 1 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 

…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

POWIAT POZNA ŃSKI 
ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług polegających na holowaniu i  przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów 

z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.), zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizacje zamówienia za cenę*:  

 

Łączna cena brutto …………….…………………….…zł,  

 

słownie……………………………………………………….………………………………………………….. 

w tym:  

Lp. Rodzaj usługi 
Ilość 

pojazdów 

Czas 
przechowywania 

pojazdów w dobach 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena brutto  
(Cena jedn. brutto 

x ilość x czas) 
1 Holowanie roweru lub motoroweru 10 -----------   

2 Holowanie motocykla  10 -----------   

3 
Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5t 
150 -----------   

4 
Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej 

od 3,5 t do 7,5t 
5 -----------   

5 
Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej 

od 7,5t do 16t 
5 -----------   

6 
Holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 16t 
30 -----------   

7 
Holowanie pojazdu przewożącego materiały 

niebezpieczne 
2 -----------   

8 
Dojazd do miejsca zdarzenia, bez 
holowania pojazdu, w przypadku 
ustania przyczyny jego usunięcia 

Rower, motorower, 
motocykl 2 -----------   

Pozostałe pojazdy 10 -----------   
9 1 doba przechowywania roweru lub motoroweru 10 10   
10 1 doba przechowywania motocykla 10 10   

11 
1 doba przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5t 
150 10   

12 
1 dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 3,5 t do 7,5t 
5 10   

13 
1 doba przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 7,5t do 16t 
5 10   

14 
1 doba przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16t 
30 10   

15 
1 doba przechowywania pojazdu przewożącego materiały 

niebezpieczne 
2 10   

16 

1 doba przechowywania 
pojazdów nieodebranych 

po upływie 10 dni od daty ich 
usunięcia 

Rower, motorower, 
motocykl 4 355   

Pojazd o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 

3,5t 
32 355   

Pozostałe pojazdy 2 355   

Łączna cena brutto  

 
Uwaga: 
*  Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ. 
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Oświadczamy, że: 
1. Czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu wyniesie ………...... 

minut*; 
2. Zamówienie będziemy realizować w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; 
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia 

do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje 
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
5. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 

wszystkich dokumentów składających się na SIWZ; 
7. Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie ………………………W przypadku wniesienia wadium 

w formie pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom** : 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem***   Tak □  Nie □ 
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) .......................................................................................     
        
 
        ............................................................................. 
                                                  (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
* Brak wypełnienia przez Wykonawcę tego punktu oznacza, iż czas dojazdu będzie wynosił 50 min. zgodnie z zapisem  zamieszczonym  

w Rozdziale III ust. 2 SIWZ. 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę czasu dojazdu wyrażonego w inny sposób niż w pełnych minutach. 
Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu wynosi 
50 minut. 

** Jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust 2 pkt 4  lit. a) – d)  SIWZ; 

 Przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców. 
*** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 

  Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.                

 
 


