
ZP-2380-419,445-10/ 5029/2017                                                                                                                     Katowice 27.11.2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części – postępowanie nr 4/2017”

W oparciu o art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części – postępowanie nr 4/2017 w wyniku którego dla:

Zadanie nr 3- Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP RYBNIK

wybrano ofertę 004 złożoną przez:  Pomoc Drogowa Parking Strzeżony Franciszek Dzierżawa ul. Sadowa 12, 44-203 Rybnik

uzasadnienie wyboru oferty:           Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując: cenę 61,50 zł brutto,  ilość miejsc parkingowych: 20 miejsc 
 miejsca i w ocenie kryteriów wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów-100 pkt

Zadanie nr 4 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP BYTOM

wybrano ofertę 004 złożoną przez: Firma Usługowa TONI Parking Strzeżony Bronisława Jedynak ul. Kapicy  41-106 Siemianowice Śląskie

uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując: cenę 8,00 zł brutto,  ilość miejsc parkingowych: 50 miejsc i w ocenie kryteriów 
wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów-100 pkt

Zadanie nr 6- Parkowanie i przechowywanie pojazdów  dmc powyżej 3,5 t  dla KMP BIELSKO-BIAŁA
wybrano ofertę 007 złożoną przez: KAMAL s.c Małgorzata Kazimierz Kłaptocz ul. Mazańcowicka 79 43-300 Bielsko-Biała,  

uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując: cenę 55,00 zł brutto,  ilość miejsc parkingowych: 5 miejsc i w ocenie kryteriów 
wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów-100 pkt

Zadanie nr 7-  Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP CHORZÓW
wybrano ofertę 006 złożoną przez:   Firma Usługowa TONI Parking Strzeżony Bronisława Jedynak ul. Kapicy 41-106 Siemianowice Śląskie         

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 8,00 zł brutto, ilość miejsc parkingowych: 50 miejsc i w ocenie kryteriów 
wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

Zadanie nr 8-  Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP CHORZÓW
wybrano ofertę 006 złożoną przez:   Firma „TRANSBEJ” Jerzy Bębenek ul. Długa 69, 41-506 Chorzów  

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 14,00 zł brutto, ilość miejsc parkingowych: 2 miejsca i w ocenie kryteriów 
wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

Zadanie nr 9- parkowanie i przechowywanie pojazdów  dmc powyżej 3,5 t dla KMP GLIWICE
wybrano ofertę 006 złożoną przez:   Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-CARS ul. Hajducka 67 41-500 CHORZÓW



uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 36,00 zł brutto, ilość miejsc parkingowych: 2 miejsc i w ocenie kryteriów 
wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

Zadanie nr 10-   parkowanie i przechowywanie pojazdów  dmc powyżej 3,5 t dla KMP KATOWICE
wybrano ofertę 006 złożoną przez:   Firma „TRANSBEJ” Jerzy Bębenek ul. Długa 69, 41-506 Chorzów  

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 14,00 zł brutto, ilość miejsc parkingowych: 2 miejsca i w ocenie kryteriów 
wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 94 pkt

Zadanie nr 12-  Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP CHORZÓW
wybrano ofertę 006 złożoną przez:  Firma P.P.H.U „BAŚCIK” Piotr Baścik ŁĄCZKA, ul. Gajowa 26  43-426 Dębowiec

uzasadnienie wyboru oferty:           Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 60,00 zł brutto, ilość miejsc parkingowych: 40 miejsc i w ocenie kryteriów 
  wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

Zadanie nr 13- Parkowanie i przechowywanie pojazdów dmc do 3,5 t  dla KPP PSZCZYNA 
wybrano ofertę 007 złożoną przez: KAMAL s.c Małgorzata Kazimierz Kłaptocz ul. Mazańcowicka 79 43-300 Bielsko-Biała,  
uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując: cenę 29,00 zł brutto,  ilość miejsc parkingowych: 25 miejsc i w ocenie kryteriów 

wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów-100 pkt

Zadanie nr 14- Parkowanie i przechowywanie pojazdów dmc powyżej 3,5 t  dla KPP PSZCZYNA 
wybrano ofertę 007 złożoną przez: KAMAL s.c Małgorzata Kazimierz Kłaptocz ul. Mazańcowicka 79 43-300 Bielsko-Biała,  
uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując: cenę 55,00 zł brutto,  ilość miejsc parkingowych: 5 miejsc i w ocenie kryteriów 

wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów-94 pkt

Zadanie nr 15- Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t dla KMP RUDA ŚLĄSKA
wybrano ofertę 006 złożoną przez:   Firma „TRANSBEJ” Jerzy Bębenek ul. Długa 69, 41-506 Chorzów  

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 14,00 zł brutto, ilość miejsc parkingowych: 2 miejsca i w ocenie kryteriów 
wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

Zadanie nr 16-  parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
wybrano ofertę 006 złożoną przez:   Firma Usługowa TONI Parking Strzeżony Bronisława Jedynak ul. Kapicy 41-106 Siemianowice Śląskie         

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 8,00 zł brutto, ilość miejsc parkingowych: 50 miejsc i w ocenie kryteriów 
wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

Zadanie nr 17- parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t dla KMP ŚWIĘTOCHŁOWICE
wybrano ofertę 006 złożoną przez:   Firma „TRANSBEJ” Jerzy Bębenek ul. Długa 69, 41-506 Chorzów  

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 14,00 zł brutto, ilość miejsc parkingowych: 2 miejsca i w ocenie kryteriów 
wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt



Zadanie nr 18- parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t dla KMP SOSNOWIEC
wybrano ofertę 006 złożoną przez:   Firma „TRANSBEJ” Jerzy Bębenek ul. Długa 69, 41-506 Chorzów  

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 14,00 zł brutto, ilość miejsc parkingowych: 2 miejsca i w ocenie kryteriów 
wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 94 pkt

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. pkt 1 ustawy Pzp „ nie złożono żadnej oferty (…) „
na zadania:  

Zadanie 1 – Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KPP RACIBÓRZ , 

Zadanie 2 – Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t dla KPP RACIBÓRZ, 

Zadanie 5 – Parkowanie i przechowywanie pojazdów  dmc powyżej 3,5 t dla KPP MYSZKÓW, 

Zadanie 11 – Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dla KPP KŁOBUCK

     

2. Zestawienie złożonych ofert: 

Załącznik nr 1A do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 

3. Do niniejszego postępowania wpłynęło ogółem 10 ofert  (streszczenie i porównanie złożonych ofert)

Załącznik nr 1B do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 

4. Z udziału w postępowaniu wykluczono Wykonawcę: 

Pomoc Drogowa „MADMAX” Anna Fuchs  ul. Wodzisławska nr 3b, 43-200 Pszczyna
Wykonawca pismem l.dz. ZP-2380-419,445-10/4480/2017 z dn. 13.11.2017 r. został wezwany, na podst. art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, do uzupełnienia złożonej oferty o dokumenty 
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Wykonawca, pismem DOP/105/11/2016 z dnia 16.11.2017 
zrezygnował z udziału w postępowaniu, nie przedłożył wymaganych dokumentów, tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia. W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

5. W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy:

Pomoc Drogowa „MADMAX” Anna Fuchs  ul. Wodzisławska nr 3b, 43-200 Pszczyna
 Powód odrzucenia: Art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu, w 
związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została 
złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp: „ofertę 
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.  



6. Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż unieważnia ww. postępowanie dla zadań nr
1,2,5,11
Postępowanie dla zadań nr 1,2,5,11 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;”

 Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonano w 1 egz. J.K
wysłano wg rozdzielnika
e-mail oraz pocztą


