
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 85357-2015 z dnia 2015-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1. Przedmiotem zamówienia są usługi parkowania i przechowywania pojazdów i ich części w podziale na 4 nw. 
zadania Zadanie 1 - parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów zabezpieczonych na
koszt Policji...
Termin składania ofert: 2015-06-19

Katowice: ZP-2380-186-11/2015 Usługa parkowania i przechowywania

pojazdów i ich części - postępowanie nr 4

Numer ogłoszenia: 199132 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 85357 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. 

śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-186-11/2015 Usługa parkowania i 

przechowywania pojazdów i ich części - postępowanie nr 4.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części - 

postępowanie nr 4. 1. Przedmiotem zamówienia są usługi parkowania i przechowywania pojazdów i ich 

części w podziale na 4 nw. zadań: Zadanie 1 - parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i 

części pojazdów zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez jednostkę KMP w Dąbrowie Górniczej 

oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek całodobowo w 

każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta; Zadanie 2 - parkowanie i przechowywanie 

pojazdów o dmc powyżej 3,5 t zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez jednostkę KMP w Dąbrowie

Górniczej oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek 

całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta; Zadanie 3 - parkowanie i 

przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów zabezpieczonych na koszt Policji zleconych 

przez jednostkę KMP w Jastrzębiu Zdroju oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za 

pośrednictwem tych jednostek całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta; 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=85357&rok=2015-06-11


Zadanie 4 - parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t zabezpieczonych na koszt Policji 

zleconych przez jednostkę KMP w Jastrzębiu Zdroju oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi 

za pośrednictwem tych jednostek całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i 

święta; 2. Szacowane ilości dób parkowania dla każdego zadania zostały określone w załączniku nr 4 do 

SIWZ. Zamawiający informuje, iż na etapie badania i oceny ofert będzie przeliczał ceny jednostkowe podane

w ofertach przez ilości wynikające z załącznika nr 4 celem badania, czy oferta nie przekracza kwoty 

przeznaczonej na realizacje zadania. 3. Zamawiający wymaga, aby doba parkowania rozpoczynała się od 

faktycznego przyjęcia pojazdu na parking strzeżony (ustalenie winno być sprecyzowane w godzinach i 

minutach) i kończyła się po upływie 24 godzin od tego momentu. 4. Zamawiający zostanie obciążony kwotą 

w wysokości 1/24 stawki dobowej za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia danej usługi. 5. Wykonawca 

może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/com. Na formularzu ofertowym Wykonawca składa 

oświadczenie wskazując czy będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawcy/ców oraz zakres 

usługi, jaki będzie realizował przy ich udziale. UWAGA: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na 

kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę 

brutto obliczoną wg Rozdz. X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie będzie

następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych każdej pozycji wskazanych w tabelach załącznika

nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

•Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1 - parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów 

zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez jednostkę KMP w Dąbrowie Górniczej oraz inną jednostkę 

Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek całodobowo w każdy dzień roboczy 

miesiąca oraz soboty, niedziele i święta

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•AGF Arkadiusz Wróbel, ul. Ks. N. Bończyka 11, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 24,60

•Oferta z najniższą ceną: 24,60 / Oferta z najwyższą ceną: 24,60

•Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2 - parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t zabezpieczonych na koszt 

Policji zleconych przez jednostkę KMP w Dąbrowie Górniczej oraz inną jednostkę Policji zlecającą 

wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz 

soboty, niedziele i święta

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•AGF Arkadiusz Wróbel, ul. Ks. N. Bończyka 11, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 813,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 30,75

•Oferta z najniższą ceną: 30,75 / Oferta z najwyższą ceną: 30,75

•Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3 - parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów 

zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez jednostkę KMP w Jastrzębiu Zdroju oraz inną jednostkę 

Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek całodobowo w każdy dzień roboczy 

miesiąca oraz soboty, niedziele i święta

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•Pomoc Drogowa, Mechanika Marcin Rojek, ul. Pszczyńska 32, 44-335 Jastrzębie Zdrój, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3658,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 43,00

•Oferta z najniższą ceną: 43,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43,00

•Waluta: PLN.



Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie 4 - parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t zabezpieczonych na koszt 

Policji zleconych przez jednostkę KMP w Jastrzębiu Zdroju oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie 

usługi za pośrednictwem tych jednostek całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i

święta

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•Pomoc Drogowa, Mechanika Marcin Rojek, ul. Pszczyńska 32, 44-335 Jastrzębie Zdrój, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 813,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 24,60

•Oferta z najniższą ceną: 24,60 / Oferta z najwyższą ceną: 24,60

•Waluta: PLN.


