
Szczecin, dnia 14.12.2018 r.

ZZ-2380-136/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:   postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na  podstawie  art.  39 i  nast.  Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), zwanej dalej

„uPzp”  na „Wykonywanie  usług  przechowywania  pojazdów  i/lub  części  samochodowych

zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art.

50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.)  na

terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym ”

Na podstawie art. 92 ust. 2  uPzp Zamawiający informuje o:

1a) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

JAMKO Andrzej Drewnikowski

ul. Rzemieślnicza 12
72-100 Goleniów

za cenę brutto 60.149,46 zł 

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała  odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż  spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2a) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli  oferty na część I,  a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

odległości drogowej

Łączna 

liczba 

punktów

3 JAMKO Andrzej Drewnikowski

ul. Rzemieślnicza 12
72-100 Goleniów
tel. 602 368 236
mail: 
a.stankiewicz@citroen.drewnikowski.pl

60,00 40,00 100,0
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1b) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części V (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

RADEK Radosław Woźnicki

Strachocin 50
73-110 Stargard

za cenę brutto 27.964,05 zł 

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała  odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż  spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2b) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i  adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli  oferty na część V a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

odległości drogowej

Łączna 

liczba 

punktów

10 RADEK Radosław Woźnicki

Strachocin 50
73-110 Stargard
faks: 91 578-73-53
mail: holradek@wp.pl

60,00 40,00 100,0

1c) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części IX (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PKS GRYFICE Sp. z o.o.

Słutwia, 72-310 Płoty

Zakład Przewozów Osobowych

ul.  Trzygłowska 32
72-300 Gryfice

za cenę brutto 23.779,80 zł 

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała  odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż  spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2c) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i  adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część IX, a także punktację
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przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

odległości drogowej

8 PRZEDSIĘBIORSTWO 

PKS GRYFICE Sp. z o.o.

Słutwia, 72-310 Płoty

Zakład Przewozów Osobowych

ul.  Trzygłowska 32
72-300 Gryfice
faks: 91 38-426-91
mail: przewozy@pksgryfice.com.pl

60,00 40,00

1d) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części X (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

DIESEL SERWIS 

Grzegorz Irzymski

Olchowo 85
72-200 Nowogard

za cenę brutto 36.020,55 zł 

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała  odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż  spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2d) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i  adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część X, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

odległości drogowej

6 DIESEL SERWIS 

Grzegorz Irzymski

Olchowo 85
72-200 Nowogard
faks 91 392-24-02
mail: holdieselserwis@wp.pl

60,00 40,00

1e) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty  dla  części XII  (art. 92 ust. 1  pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

AUTO-MOTO-HANDEL

AUTO-HOLOWANIE

ul. Wojska Polskiego 10
73-200 Choszczno
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za cenę brutto 7.585,41 zł 

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała  odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż  spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2e) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i  adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część XII, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

odległości drogowej

2 AUTO-MOTO-HANDEL

AUTO-HOLOWANIE

ul. Wojska Polskiego 10
73-200 Choszczno

faks 95 765 20 77

60,00 40,00

1f) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty  dla  części XIII  (art. 92 ust. 1  pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

JAMKO Andrzej Drewnikowski

ul. Rzemieślnicza 12
72-100 Goleniów

za cenę brutto 30.828,72 zł 

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała  odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż  spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2f)  nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i  adresach, jeżeli  są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część XIII a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
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Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

odległości drogowej

Łączna 

liczba 

punktów

3 JAMKO Andrzej Drewnikowski

ul. Rzemieślnicza 12
72-100 Goleniów
tel. 602 368 236
mail: 

a.stankiewicz@citroen.drewnikowski.pl

60,00 40,00 100,0

3) unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp) na część VII - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

uPzp,  gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w części VII. W postępowaniu  jedyna

złożona oferta na część VII została odrzucona, z powodu wykluczenia Wykonawcy.

4)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

5)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Zamawiający nie ustanawia

dynamicznego systemu zakupów, ponieważ przeprowadza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Przepisy określone w art. 102 u stawy Pzp nie mają zastosowania.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.
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