
Ogłoszenie nr 510275565-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji: 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)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631834-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 81090304000000, ul.
Małopolska  47, 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479,
e-mail zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477.
Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
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)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZ-2380-123/19
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

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
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Nadzór kompetencyjny KMP Świnoujście – na
obszarze Miasta Gminy Świnoujście

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Nadzór kompetencyjny KPP Kołobrzeg – na
obszarze całego powiatu kołobrzeskiego

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Nadzór kompetencyjny KPP Goleniów - na
obszarze całego powiatu goleniowskiego z wyłączeniem
gmin Nowogard i Osina

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Nadzór kompetencyjny KPP Stargard - na
obszarze całego powiatu stargardzkiego

z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 50118110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
w części I. W postępowaniu nie złożono żadnych ofert na tę część.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia
przeznaczył kwotę 12.814,20 zł brutto, a cena jedynej złożonej oferty wynosi 19.350,00 zł.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający na sfinansowanie tego
zamówienia przeznaczył kwotę 15.636,38 zł brutto, a cena jedynej złożonej oferty wynosi
71.340,00 zł.
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Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia
przeznaczył kwotę 56.416,04 zł brutto, a cena jedynej złożonej oferty wynosi 95.140,50 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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