
Szczecin, dnia 14.02.2018 r.

ZZ-2380-22/18

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 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej „uPzp” na: Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5 t

włącznie,  pojazdów  o  DMC  powyżej  3,5  t  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 KMP

w Koszalinie na obszarze całego powiatu koszalińskiego.

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

Lp Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto

Czas dojazdu do
wskazanego miejsca od

chwili otrzymania zlecenia
podany w minutach dla

pojazdów o DMC do 3,5 t
włącznie

Czas dojazdu do
wskazanego miejsca od

chwili otrzymania
zlecenia podany w

minutach dla pojazdów
o DMC powyżej 3,5 t 

Termin wykonania,
warunki płatności

1 1 „Pietrucha”
Piotr Pietruszko
ul. Karłowicza 16A
75-563 Koszalin

18 840,00 zł 45 min 60 min jak w siwz

2 2 Konsorcjum Firm:

„Jamko”
Andrzej 
Drewnikowski
ul. Rzemieślnicza 12, 
72-100 Goleniów
ul. Piastowska 1, 75-
400 Koszalin

„Całodobowa Pomoc 
Drogowa”
Marek Okuniewicz
Kretomino, ul. 
Kościelna 17, 75-900 
Koszalin

LKV Service
Paweł Bondalski
ul. Św. Wojciecha 
31B, 
75-666 Koszalin

24 288,72 zł 30 min 60 min jak w siwz



Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 30 361,92 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  w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 5  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 przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających

ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.P.


