
Szczecin, dnia 29.11.2017 r.

ZZ-2380-139/17

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  2017  r.  poz.  1579  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”

na  „Świadczenie  usług w zakresie  regeneracji i  naprawy poszczególnych podzespołów pojazdów
w służbowym  sprzęcie  transportowym  użytkowanym  w  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji
w Szczecinie”

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

1a) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I   (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

za cenę brutto  135.000,00 zł,   zaoferowanym 16-miesięcznym okresem gwarancji  i  9-dniowym terminie

wykonania usługi

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2a) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli  są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli  oferty na część I,  a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba

punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

okres gwarancji

Liczba punktów 

wg kryterium

termin realizacji

usługi

Łączna 

liczba 

punktów

1

AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

mail: auto-mis@wp.pl

60,00 10,00 3,00 73,00
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3 AUTO-WOJAK P.U.H.M.
Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

40,30 7,50 0,00 47,80

1b) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty  dla  części II   (art. 92 ust. 1  pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

za  cenę  brutto  36.000,00  zł  zaoferowanym 16-miesięcznym okresem  gwarancji  i  9-dniowym terminie

wykonania usługi

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2b) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli  są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część II, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba

punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

okres gwarancji

Liczba punktów 

wg kryterium

termin realizacji

usługi

Łączna 

liczba 

punktów

1

AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

mail: auto-mis@wp.pl

60,00 10,00 3,00 73,00

3 AUTO-WOJAK P.U.H.M.
Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

40,00 7,50 0,00 47,50

1c) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty  dla  części III   (art. 92 ust. 1  pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:
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AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

za  cenę  brutto  25.000,00  zł zaoferowanym 24-miesięcznym  okresem  gwarancji  i  5-dniowym  terminie

wykonania usługi

c) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

d) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2c) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i  adresach, jeżeli  są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część III, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba

punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

okres gwarancji

Liczba punktów 

wg kryterium

termin realizacji

usługi

Łączna 

liczba 

punktów

1

AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

mail: auto-mis@wp.pl

54,96 10,00 15,00 79,96

3 AUTO-WOJAK P.U.H.M.
Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

60,00 5,00 0,00 65,00

1d) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty  dla  części IV   (art. 92 ust. 1  pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

za  cenę  brutto  16.800,00  zł  zaoferowanym 12-miesięcznym okresem  gwarancji  i  2-dniowym terminie

wykonania usługi

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

3



b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2d) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli  są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część IV, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba

punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

okres gwarancji

Liczba punktów 

wg kryterium

termin realizacji

usługi

Łączna 

liczba 

punktów

1

AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

mail: auto-mis@wp.pl

60,00 5,00 20,00 85,00

3 AUTO-WOJAK P.U.H.M.
Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

43,64 10,00 20,00 73,64

1e) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części V   (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

za  cenę  brutto  13.600,00  zł  zaoferowanym 12-miesięcznym okresem  gwarancji  i  2-dniowym terminie

wykonania usługi

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2e) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i  adresach, jeżeli  są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część V, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
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Nr

oferty

Wykonawca Liczba

punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

okres gwarancji

Liczba punktów 

wg kryterium

termin realizacji

usługi

Łączna 

liczba 

punktów

1

AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

mail: auto-mis@wp.pl

60,00 5,00 20,00 85,00

3 AUTO-WOJAK P.U.H.M.
Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

43,64 10,00 20,00 73,64

1f) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty  dla  części VI   (art. 92 ust. 1  pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

AUTO-WOJAK P.U.H.M.
Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

za  cenę  brutto  6.300,00  zł  zaoferowanym 12-miesięcznym  okresem  gwarancji  i  4-dniowym  terminie

wykonania usługi

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2f) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli  są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część VI, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba

punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

okres gwarancji

Liczba punktów 

wg kryterium

termin realizacji

usługi

Łączna 

liczba 

punktów

3 AUTO-WOJAK P.U.H.M.
Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

60,00 10,00 0,00 70,00
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1g) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części VIII   (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

AUTO-WOJAK P.U.H.M.
Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

za  cenę  brutto  6.860,00  zł  zaoferowanym 12-miesięcznym  okresem  gwarancji  i  4-dniowym  terminie

wykonania usługi

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2g) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli  są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część VIII, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba

punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

okres gwarancji

Liczba punktów 

wg kryterium

termin realizacji

usługi

Łączna 

liczba 

punktów

3 AUTO-WOJAK P.U.H.M.
Piotr Popiołek
ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

tel. 607 313 711

mail: autowojak@o2.pl

60,00 10,00 0,00 70,00

1

AUTO MIŚ
Jolanta Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 77/27

71-685 Szczecin

mail: auto-mis@wp.pl

39,20 10,00 20,00 69,20

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

-  dla części VII  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa

kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może

zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

-  dla  części  IX  (art.92 ust.  1  pkt.7  uPzp)  na  podstawie  ar.93  ust.1  pkt.1,  gdyż  nie  złożono  żadnej  oferty

niepodlegającej odrzuceniu.

4)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający
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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): Zamawiający postanowił nie

ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, ponieważ przepisy art. 102 ust.1 uPzp. nie mają tu zastosowania.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.
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