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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 usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie,
pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na
koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo
o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) ”

Dotyczy części IV, VI i IX

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

1)  unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp)

a) dla części IV - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp,  gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej

odrzuceniu w części IV. W postępowaniu nie złożono żadnych ofert na część IV.

b) dla części VI  - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w tej części

przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,

a Zamawiający nie może zwiększyć środków do najkorzystniejszej oferty:

-  w części VI - kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto

8.746,20 zł, natomiast najkorzystniejsza oferta przedstawia wartość 13.400,00 zł brutto;

c) dla części IX  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w tej części

przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,

a Zamawiający nie może zwiększyć środków do najkorzystniejszej oferty:

- w części IX - kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto

13.072,00 zł, natomiast najkorzystniejsza oferta przedstawia wartość 24.738,00 zł brutto;

2)  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);

3)  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.
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