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

Wykonywania usług związanych z usuwaniem i holowaniem/przewozem 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).  

  

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że w zakresie :

Części 5 – KPP Kamień Pomorski

1a) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

1.Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„ROL-MECH”

Józef Michalak

ul. Mickiewicza 10a

72-510 Wolin

2.FHU AUTO-POL

Janusz Klucha

ul. Nowomyśliwska 84

72-500 Międzyzdroje

za cenę  18 573,00 zł  brutto,  przy 30 minutowym  czasie  dojazdu do wskazanego miejsca  od chwili

otrzymania zlecenia – dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie oraz  przy 40 minutowym czasie dojazdu

do wskazanego miejsca od chwili otrzymania zlecenia – dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t.

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

miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  na część  5, a  także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
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DMC do 3,5t

włącznie

DMC powyżej 3,5t 

1 5 Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe „ROL-MECH”

Józef Michalak

ul. Mickiewicza 10a

72-510 Wolin

FHU AUTO-POL

Janusz Klucha

ul. Nowomyśliwska 84

72-500 Międzyzdroje

60,00 35,00 5,00 100,00

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): Przedmiotem zamówienia

są  usługi  związane 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). Zgodnie z art. 2 pkt

2a)  ustawy  Pzp  dynamiczny  system  zakupów  to  ograniczony  w  czasie  elektroniczny  proces  udzielania

zamówień  publicznych,  których  przedmiotem  są  powszechnie  dostępne  usługi,  dostawy  lub  roboty

budowlane. Ustawa Pzp nie definiuje tego pojęcia, jednak posługuje się nim np. w treści art. 70 ustawy Pzp.

Na gruncie tego przepisu swoją opinie wydał Urząd Zamówień Publicznych   (Nabywanie usług w trybie

zapytania o cenę). Uchwałę w tej sprawie wydała również Krajowa Izba Odwoławcza – KIO/DK/21/14.

Zgodnie z tą opinią UZP „przez powszechną dostępność dostaw lub usług należy rozumieć zatem oferowanie

ich przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej

grupie  konsumentów,  co  z  kolei  łączy  się  wprost  z  powszechną  konsumpcją  takich  dóbr  czy  usług”.

Dynamiczny  system może być zatem stosowany tylko w odniesieniu  do takich dostaw,  usług lub robót

budowlanych, których standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez zamawiającego. Oznacza

to, że  dynamiczny  system  zakupów  nie  może  być  wykorzystywany  do  nabywania  towarów  lub  usług

specjalistycznych,  przeznaczonych  dla  wąskiego  kręgu  odbiorców,  o  dostępności  ograniczonej

do nielicznych,  specjalistycznych  wykonawców.  Z  tego  powodu  Zamawiający  nie  mógł  ustanowić

dynamicznego systemu zakupów.

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
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