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

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”  na:

„wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub ich części zatrzymanych

przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art.

50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 , poz. 1137  ze

zmianami) zlecanych przez jednostki Policji w podziale na 4 części”.

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

dotyczy: części I KPP Szczecinek dla pojazdów o DMC do 3,5t włącznie i części IV KPP Szczecinek 
dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t 

1) Wykonawcy, którego oferta została odrzucona (art.  92 ust.  1 pkt 3 uPzp):  F.H.U. AUTO-HOL Marcin

Piorowicz  ul. Winniczna 8d/3; 78-400 Szczecinek na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 uPzp, gdyż formularz oferty na

część I i część IV wraz załącznikami został złożony w postaci kolorowej kserokopii, a nie oryginału. Zgodnie z art.

18 pkt. 4)  ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych

innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za

zgodą  zamawiającego,  w  postaci  elektronicznej,  podpisane  odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  lub

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Ponieważ  uPzp  nie  określa  żadnych  szczególnych  wymagań

dotyczących formy pisemnej, należy odwołać się do zasad wynikających z przepisów prawa cywilnego (art. 14

uPzp). W myśl art. 78 k.c. "do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego

podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli". Oferta Wykonawcy w postaci kserokopii nie spełnia

tych  wymagań.  W związku  z  powyższym  Zamawiający  nie  może  uznać,  że  Wykonawca  złożył  prawidłowe

oświadczenie woli w postaci oferty i odrzuca ofertę Wykonawcy.

2) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp w związku z art. 93 ust. 1 

pkt 1 uPzp) gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jedyna oferta złożona została odrzucona

na na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 uPzp.

3) 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);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów  (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Zamówienie jest udzielane w

trybie  przetargu  nieograniczonego i  na podstawie  art.  39 i  nast.  uPzp Zamawiający nie  stosuje  dynamicznego

systemu zakupów ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie dwustopniowym określonym w art. 102

ustawy Pzp.
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dotyczy: części II KPP Gryfice dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t i części III KP Chojna dla pojazdów o 

DMC powyżej 3,5t

1) unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w części II i III.

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):  Zamówienie jest udzielane w

trybie  przetargu  nieograniczonego i  na podstawie  art.  39 i  nast.  uPzp Zamawiający nie  stosuje  dynamicznego

systemu zakupów ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie dwustopniowym określonym w art. 102

ustawy Pzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.
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