
Ogłoszenie nr 362077 - 2016 z dnia 2016-12-08 r. 

Katowice: Usługa przemieszczania holowania pojazdów i ich części na koszt Policji. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 

nie 
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 331842

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 

nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 
27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 
322 002 050, faks 322 002 060, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym 
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługa przemieszczania holowania pojazdów i ich części na koszt Policji. 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-412-14/ 2016

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na 
koszt Policji”- tj. świadczenie holowania w zakresie dojazdu, załadunku transportu i rozładunku 
holowanego pojazdu i jego części. Zakres usług zawiera: a) Holowanie pojazdów, części pojazdów 
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o DMC do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych na parking 
wskazany przez daną jednostkę Policji, b) Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do i 
powyżej 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za 
pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez 
jednostkę Policji,c) Holowanie pojazdów służbowych Policji. 2. Oferowane ceny jednostkowe brutto 
będą obowiązywały całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta 
przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Czas oczekiwania na pomoc drogową nie może 
przekroczyć 60 minut od chwili zgłoszenia. 4. Parking wskazany przez daną jednostkę Policji 
znajdować się będzie w odległości do 25 km po trasie od siedziby danej jednostki, właściwej dla 
zadania. 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań – części: Zadanie 1-Holowanie 
pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony oraz od 3,5 tony do 12 ton, zabezpieczonych do 
celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za 
pośrednictwem jednostki Policji z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną 
jednostkę Policji, na terenie KMP Gliwice Zadanie 2-Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC 
do 3,5 tony oraz od 3,5 tony do 12 ton, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych 
do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji z którą 
zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KMP Piekary 
Śląskie Zadanie 3- Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony oraz od 3,5 tony do 
12 ton, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez 
inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji z którą zawarta została umowa na 
parking wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KMP Żory Zadanie nr 4- Holowanie 
pojazdów, części pojazdów o DMC od 3,5 tony do 12 ton, zabezpieczonych do celów procesowych, 
zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki 
Policji z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, na 
terenie KPP Żywiec Zadanie 5- Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC od 3,5 tony do 12 
ton, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne 
jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji z którą zawarta została umowa na parking 
wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KPP Myszków 6. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy. 7. UWAGA: Rozliczanie 
następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen jednostkowych 
obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na 
otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt X SIWZ należy podać w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający informuje, iż na etapie badania i oceny ofert będzie 
przeliczał ceny jednostkowe podane w ofertach przez ilości wynikające z załącznika nr 1 celem 
badania, czy oferta nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizacje zadania. 8. Zamawiający 
wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę co najmniej 50 
000 tysięcy złotych dla każdej części na którą zostanie zawarta umowa, od wszelkich zdarzeń, za 
które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody 
materialne i niematerialne wraz z zobowiązaniem do okazania na każde wezwanie Zamawiającego 
aktualnej polisy OC. 9. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca 
będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które 
zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik 
nr 1,3 i 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w 
projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ). 10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 
Zamawiaj ą cy wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej 
Zamawiającemu czynności holowania ( tj. dojazd, załadunek, transport i rozładunek) były 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z 
oświadczeniem (załącznik nr 1 do SIWZ). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia 
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj 
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa 
załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 

II.5) Główny Kod CPV: 50118110-9
Dodatkowe kody CPV: 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 
3,5 tony oraz od 3,5 tony do 12 ton zabezpieczonych do 
celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych 
przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki 
Policji z którą zawarta została umowa na parking wskazany 
przez daną jednostkę Policji, na terenie KMP Gliwice

Postępowanie/część zostało 
unieważnione tak 
Należy podać podstawę i przyczynę 
unieważnienia postępowania: 
dla zadań: nr 1- KMP Gliwice - na 
podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 
ustawy Pzp „nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu 
(...)”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta: 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony 
oraz od 3,5 tony do 12 ton zabezpieczonych do celów procesowych, 
zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, 
za pośrednictwem jednostki Policji z którą zawarta została umowa na 
parking wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KMP 
Piekary Śląskie

Postępowanie/część 
zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i 
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przyczynę unieważnienia 
postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT5432.52
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Firma Usługowo Handlowa Patryk Gondek ,  ,  ul. Drzymały 1/8,  41-902 ,  Bytom ,  
kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6682,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6682,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6682,00
Waluta: 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 
tony oraz od 3,5 tony do 12 ton zabezpieczonych do celów 
procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne 
jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji z którą 
zawarta została umowa na parking wskazany przez daną 
jednostkę Policji, na terenie KMP Żory

Postępowanie/część zostało 
unieważnione tak 
Należy podać podstawę i 
przyczynę unieważnienia 
postępowania: 
nr 3-KMP Żory- na podstawie 
art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy 
Pzp : „ nie złożono żadnej 
oferty (...)”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
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Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta: 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC od 3,5 
tony do 12 ton, zabezpieczonych do procesowych, 
zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki 
Policji, za pośrednictwem jednostki Policji z którą zawarta 
została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę 
Policji, na terenie KPP Żywiec

Postępowanie/część zostało 
unieważnione tak 
Należy podać podstawę i 
przyczynę unieważnienia 
postępowania: 
nr 4-KPP Żywiec- na podstawie 
art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp : 
„ nie złożono żadnej oferty 
(...)”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
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Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta: 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC od 3,5 
tony do 12 ton, zabezpieczonych do celów procesowych, 
zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki 
Policji, za pośrednictwem jednostki Policji z którą zawarta 
została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę 
Policji, na terenie KPP Myszków

Postępowanie/część zostało 
unieważnione tak 
Należy podać podstawę i 
przyczynę unieważnienia 
postępowania: 
nr 5-KPP Myszków - na 
podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 
ustawy Pzp : „ nie złożono 
żadnej oferty (...)”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta: 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
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podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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