
Szczecin, dnia  08.08.2017 r.

ZZ-2380-65/17

informacja na stronę internetową

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:

świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie

transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:  

w zakresie części II – naprawa pojazdów służbowych na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 2 w 
Koszalinie KWP  w Szczecinie

1)  Wykonawcach wykluczonych z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

2 Przedsiębiorstwo Handlowe 
STANFEX
Stanisław i Feliks Gołębiewscy
Sp. Jawna
ul. Słowiańska 11C
75-846 Koszalin
e-mail: biuro.stanfex@point-s.pl

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający  wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów o których

mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 oraz w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2

SIWZ, na potwierdzenie  nie  podlegania  wykluczeniu  z  postępowania

oraz  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu.  Wykonawca  nie

złożył ww. dokumentów w wymaganym terminie, wobec powyższego

Zamawiający nie może uznać, że Wykonawca  nie podlega wykluczeniu

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Uzasadnienie prawne : art. 24 ust. 1 pkt 12 uPzp gdyż wykonawca nie

wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  nie

wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) w postępowaniu w zakresie ww. części odrzucono jedną ofertę (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp):

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

2 Przedsiębiorstwo Handlowe 
STANFEX
Stanisław i Feliks 
Gołębiewscy Sp. Jawna
ul. Słowiańska 11C
75-846 Koszalin
e-mail: biuro.stanfex@point-
s.pl

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, ponieważ ofertę wykonawcy

wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

Uzasadnienie prawne : art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego

uznaje się za odrzuconą;
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3) 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;

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): 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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