
ZP-2380-20-17/492/2016 Katowice dnia 04.03.2016 r.

egz. pojedynczy

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zawiadamia że na podstawie art. 93 ust 3 Pzp unieważniono
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługa parkowania i przemieszczani pojazdów
i ich części- postępowanie nr 1/2016”

1. Zadanie nr 1-na etapie badania i oceny ofert Zamawiający przeliczył cenę oferty złożonej do postępowania
przez ilości wynikające z załącznika nr 4 do SIWZ oraz porównał ją do cen szacunkowych. W wyniku przeliczenia w
zakresie zadania nr 1 KPP Siemianowice Śląskie - DMC do 3,5t  Zamawiający stwierdził,  że zaoferowana cena za
realizacje ww zadania znacznie przekracza środki przeznaczone na jego realizację. Wobec powyższego postępowanie
dla zadania nr 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp „cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

2. Zadanie  nr   2-  oferta  jedynego  Wykonawcy,  który  złożył  ofertę  na  zadanie  nr  2  została  odrzucona.
Wykonawca w dniu 17.02.2016 r. pismem l.dz. ZP-2380-20-17/396/2016 został wezwany do złożenia wyjaśnień dot.
elementów mających wpływ na wartość cenową oferty, w szczególności wskazanie w jaki sposób cena ofertowa została
wyliczona  z  terminem  do  22.02.2016r  do  godz.:  15:30.  Wykonawca  złożył  wymagane  wyjaśnienia,  wraz  z
wyliczeniami,  w  formie  e-mail  w  dniu  22.02.2016r.  o  godz.:  17:58  ,  oryginał  pisma  przesłany  pocztą  w  dniu
24.02.2016r. W związku z powyższym wyjaśnienia wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu. 
 Wobec powyższego postępowanie dla zadania nr 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 „nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.

3. Zadanie nr 3,4,5 nie złożono żadnej oferty. Wobec powyższego postępowanie dla zadania nr 3,4,5 zostaje
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 „nie złożono żadnej oferty (...)”.

4. Do niniejszego postępowania wpłynęły ogółem 2 oferty.
   Ocena złożonych ofert

Wykonano w 1 egz. J.K.
- rozesłano wg rozdzielnika i zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego
i w miejscu publicznie dostępnym

Kryterium

1
Cena 90 pkt -

Ilośc miejsc 10 pkt
-

SUMA 100 pkt

2
Cena - -

Ilość miejsc - -

3 KPP Wodzisław Śląski DMC do 3,5t.
Cena - -

Ilośc miejsc - -

4
Cena - -

Ilośc miejsc - -

5 KMP w Rybniku - DMC pow. 3,5 t.
Cena - -

Ilośc miejsc - -

Zadanie /  Kwota przeznaczona na realizacje 
zadania  16 040,00 zł. Brutto

Wartość Umowy 
dla danego 

zadania

Oferta 001 
Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „ EURO-
CARS”, ul. Hajducka 67, 

41-500 Chorzów

Oferta 002. Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Michał” 

Eugeniusz JANEK, ul. 
Szymanowskiego 14/5, 41-103 

Siemianowice Śląskie 

KMP Siemianowice Śląskie- DMC do 
3,5t

1 550,00 zł

KMP Siemianowice Śląskie- DMC pow. 
3,5t

1 000,00 zł

8 500,00 zł

KPP Wodzisław Śląski – DMC pow. 
3,5t.

1 000,00 zł

3 990,00 zł


