
ZZ-2380-22/20                                                                                                           Szczecin, dnia 15.04.2020r.

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 2019 r. poz.1843), 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 (t.j. Dz. U. 2018 , poz. 1990 ze zm.) ”

Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z dnia otwarcia ofert tj.  z dnia

15.04.2020 r. w zakresie: 

Części 1 –  nadzór kompetencyjny  KPP Gryfino - na obszarze gmin: Stare Czarnowo, Gryfino, Widuchowa,

Banie

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach

dla pojazdów o DMC
powyżej 3,5t  [D2]

2 POMOC DROGOWA PARKING 
STRZEŻONY Eugeniusz Brzuskiewicz

ul. Pomorska 58
74-100 Gryfino
tel. 601 754 768
e-mail: gbrzuskiewicz@vp.pl

31.200,00 30 30

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 20.886,80 zł brutto.

Części 2 –  nadzór kompetencyjny KP Chojna – na obszarze gmin: Chojna, Trzcińsko Zdrój, Cedynia, Moryń i
Mieszkowice

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach

dla pojazdów o DMC
powyżej 3,5t  [D2]

1 TRAVIA Szymon Perlak

Nawodna 142
74-506 Nawodna
tel. 535 500 844
e-mail: perlak2@wp.pl

34.100,00 60 90

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 26.418,70 zł brutto.
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Części 3 –  nadzór kompetencyjny KPP Kołobrzeg – na obszarze całego powiatu kołobrzeskiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach

dla pojazdów o DMC
powyżej 3,5t  [D2]

3 TRANS-HOL  Adam Molis

ul. Komandorska 16
78-100 Kołobrzeg
tel. 608 404 952
e-mail: molispomoc@poczta.onet.pl

20.250,00 25 30

4 AN-HOL Andrzej Szeliga

ul. Stanisława Żółkiewskiego 5D/6
78-100 Kołobrzeg
tel. 536-547-538
e-mail:biuro.anhol@gmail.com

10.589,74 30 20

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 13.028,40 zł brutto.

Części 4 –  nadzór kompetencyjny KPP Goleniów – na obszarze całego powiatu goleniowskiego z wyłączeniem

gmin Nowogard i Osina

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach

dla pojazdów o DMC
powyżej 3,5t  [D2]

5 CAMARO Sp. z o.o.
ul. Ks.Bogusława X 48/4A
70-440 Szczecin
tel: 695 000 112
e-mail: camaro.sp.zoo@gmail.com

22.650,00 45 60

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 15.389,20 zł brutto.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi: 75.723,10 zł brutto.

UWAGA!
Zamawiający  przypomina,  iż  zgodnie  z  art.  24  ust.  11  uPzp,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  w  terminie  3  dni  od  dnia
zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji z otwarcia ofert, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia

o przynależności lub  braku przynależności  do  tej  samej grupy kapitałowej,  o  której  mowa w art  24  ust.  1  pkt.  23  „uPzp”

w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. wraz ze złożeniem
oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadkuskładania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE.

wyk. w 1 egz.
wyk. A.G.
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