Szczecin, 13.04.2011r.
ZZ- 2380 – 44/11
INFORMACJA NA STRONE INTERNETOWĄ KWP W SZCZECINIE
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania na:
wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów
procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym.
Na mocy art. 92 ust. 1 pkt 2 oraz 93 ust.3 pkt 2, Zamawiający zawiadamia że:
1. W postępowaniu zostały odrzucone oferty:
Wykonawca

Podstawa prawna

Uzasadnienie

W części 11 – KPP w
Wałczu / oferta nr 1

Art. 89 ust. 1 pkt 2
Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Wykonawca w ofercie oświadczył, iż parking, na którym
realizowane będą usługi dla KPP w Wałczu
zlokalizoawny jest w granicach administracyjnych
miejscowości Człopa co stoi w sprzeczności z zapisem
siwz w rozdziale III pkt 4 tj. "Usługi parkowania muszą
odbywać się na jednym parkingu znajdującym się w
granicach administracyjnych miasta będącego siedzibą
jednostki organizacyjnej Policji (Zlecającego) –
odpowiednio w każdej spośród 14 części zamówienia"

Art. 89 ust. 1 pkt 2
Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Wykonawca w ofercie oświadczył, iż parking, na którym
realizowane będą usługi dla KPP w Świdwinie
zlokalizoawny jest w granicach administracyjnych
miejscowości Połczyn Zdrój co stoi w sprzeczności z
zapisem siwz w rozdziale III pkt 4 tj. "Usługi parkowania
muszą odbywać się na jednym parkingu znajdującym się
w granicach administracyjnych miasta będącego siedzibą
jednostki organizacyjnej Policji (Zlecającego) –
odpowiednio w każdej spośród 14 części zamówienia"

Art. 89 ust. 1 pkt 2
Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Wykonawca w ofercie oświadczył, iż parking, na którym
realizowane będą usługi dla KPP w Białogardzie
zlokalizoawny jest w granicach administracyjnych miasta
Koszali co stoi w sprzeczności z zapisem siwz w
rozdziale III pkt 4 tj. "Usługi parkowania muszą odbywać
się na jednym parkingu znajdującym się w granicach
administracyjnych miasta będącego siedzibą jednostki
organizacyjnej Policji (Zlecającego) – odpowiednio w
każdej spośród 14 części zamówienia"

Zakład Mechaniki
Pojazdowej
Pomoc Drogowa s.c.
Henryk i Jacek Michalscy
ul. Mickiewicza 24
78-630 Człopa
W części 8 – KPP w
Świdwinie /oferta nr 5
DANPOL
Andrzej Daniłowicz
78-320 Połczyn Zdrój
ul. Staszica 18/48

W części 10 –
KPP w Białogardzie /
oferta nr 9
CITROEN Drewnikowski
Sp. z o.o., o/Koszalin
ul. Piastowska 1
75-400 Koszalin

2. Postępowanie zostało unieważnione w następujących częściach:
Lp.

Podstawa prawna

Uzasadnienie

część 1 – KMP w Świnoujściu

Art. 93 ust. 1 pkt 1

Nie złożono żadnej oferty

Część 5 - KPP w Szczecinku

Art. 93 ust. 1 pkt 1

Nie złożono żadnej oferty

Część 6 - KPP w Choszcznie

Art. 93 ust. 1 pkt 1

Nie złożono żadnej oferty

Część 7 - KPP w Pyrzycach

Art. 93 ust. 1 pkt 1

Nie złożono żadnej oferty

część 8 – KPP w Świdwinie

Art. 93 ust. 1 pkt 1

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

część 10 – KPP w Białogardzie

Art. 93 ust. 1 pkt 1

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

część 11 – KPP w Wałczu

Art. 93 ust. 1 pkt 1

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Część 12 - KPP w Barlinku

Art. 93 ust. 1 pkt 1

Nie złożono żadnej oferty

Część 13 - KPP w Dębnie

Art. 93 ust. 1 pkt 1

Nie złożono żadnej oferty

