
Szczecin dnia 08.03.2018r, 
ZZ-2380-21/18

informacja na stronę internetową

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

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579  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. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

Dotyczy : część 2 – naprawa służbowego sprzętu transportowego na rzecz KPP Gryfino

1) unieważnieniu postępowania dla ww. części  (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  2 i  8  uPzp,  gdyż złożony przez Wykonawcę formularz ofertowy jest  niezgodny ze wzorem

stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. Zgodnie z zapisem rozdziału VI A pkt 2 SIWZ, Wykonawca  zobowiązany jest

dołączyć do oferty, wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik

nr 1 do siwz. Wykonawca złożył formularz ofertowy w postaci jednej strony, brak jest ostatniej strony Formularza

ofertowego na  którym Wykonawca złożyłby  własnoręcznie  podpis,  składając  w ten  sposób oświadczenie  woli

złożenia oferty.  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

złożenia  formularza  ofertowego składającego się  z  jednej  strony bez  własnoręcznego podpisu  Wykonawcy 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)  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): Zamawiający postanowił nie

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



Dotyczy : część 4 – naprawa służbowego sprzętu transportowego na rzecz KPP Drawsko Pomorskie

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego
ul. Warmińska 1 
78-500 Drawsko Pomorskie
mail: sekretariat@pckziu.pl

za cenę brutto  9 100,00 zł. Wykonawca zaoferował 1 dzień roboczy  czasu wykonania usługi oraz udzielił  12

miesięcy okresu gwarancji.

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.

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. 

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

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

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

Nr
ofert

y

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium cena

zamówienie 

Liczba punktów 
wg kryterium czas
wykonania usługi

Liczba punktów 
wg kryterium

okres gwarancji

Łączna 
liczba 

punktów

3 Powiatowe Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego
ul. Warmińska 1 
78-500 Drawsko Pomorskie
mail: sekretariat@pckziu.pl

60,00 30,00 10,00 100,00

3)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił
dynamicznego systemu zakupów w zakresie ww. części (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102
ustawy Pzp nie mają zastosowania.

Dotyczy : część 10 – naprawa służbowego sprzętu transportowego na rzecz KPP Miasto Goleniów

1) unieważnieniu postępowania dla ww. części  (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  2  uPzp,  gdyż treść  złożonej  oferty  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków



zamówienia. Zgodnie z zapisem rozdziału VI A pkt 2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany był dołączyć do oferty:  -

oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  Wykonawcy  -  aktualne  na  dzień  składania  ofert  według  wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z

powodów  określonych  w  rozdziale  V ust.  1  pkt  1.1.  a)  siwz;-  wypełniony  i  podpisany  oryginał  formularza

ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz;-  wypełniony i  podpisany formularz kalkulacji

cenowej odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę, stanowiący załączniki nr 5.1 - 5.21 do siwz.

Wykonawca  złożył  ofertę  składającą  się  tylko  z  formularza  kalkulacji  cenowej  załącznik  nr  5.10  do  siwz.

Wykonawca nie dołączył do oferty Formularza ofertowego na którym złożyłby własnoręcznie podpis, składając w

ten  sposób  oświadczenie  woli  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  określonego  w  SIWZ  i  na  warunkach

określonych w SIWZ oraz nie dołączył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do siwz  w celu

wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1

pkt 1.1. a) siwz. Oferta Wykonawcy w postaci złożenia formularza kalkulacji cenowej załącznik 5.10 do siwz nie

spełnia ww wymagań. W związku z powyższym Zamawiający nie może uznać, że Wykonawca złożył prawidłowo

ofertę i odrzuca ofertę Wykonawcy;

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): Zamawiający postanowił nie

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

Dotyczy : część 11 – naprawa służbowego sprzętu transportowego na rzecz KPP Miasto Stargard

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

KW MOTORS Anna Widła
ul. Gdyńska 22
73-110 Stargard
mail: kwmotors@wp.pl

za cenę brutto 3 200,00 zł. Wykonawca zaoferował 2 dni robocze czasu wykonania usługi oraz udzielił  12 miesięcy

             okresu gwarancji.

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.

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. 

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

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

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

mailto:kwmotors@wp.pl


Nr
ofert

y

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium cena
zamówienie 

Liczba punktów 
wg kryterium  czas
wykonania usługi

Liczba punktów 
wg kryterium

okres gwarancji

Łączna 
liczba 

punktów

2 KW MOTORS Anna 
Widła
ul. Gdyńska 22
73-110 Stargard
mail: kwmotors@wp.pl

60,00 20,00 10,00 90,00

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):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


