
CZĘŚĆ NR: 1   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 Racibórz

Ogłoszenie nr 500071977-N-2018 z dnia 04-04-2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich
części na koszt Policji 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 502666-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

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-2380-749-9/17/2018

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 holownika, załadunku, transportu i rozładunku holowanego pojazdu i jego części. 2. Zamówienie zostało podzielone na 18
części.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 50119110-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4878.05 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Mechanika Blacharstwo Pojazdów Samochodowych Pomoc Drogowa, Holowanie Kanci Jan 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Sadowa 1 
Kod pocztowy: 47-440 
Miejscowość: Nędza 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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



CZĘŚĆ NR: 2   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 KMP Gliwice

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, 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, holowanie pojazdów służbowych na terenie
KMP Rybnik

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8000.00 
Waluta: pln

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

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt.7 SIWZ tj. "Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert". Umowa zawarta na kwotę: 6.000,00 zł brutto

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2439.02 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa AUTO-MOTO Piotr Sosna 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 178 
Kod pocztowy: 43-178 
Miejscowość: Ornontowice 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4800.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4800.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4800.00 
Waluta: pln

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

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt.7 SIWZ tj. "Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert". Umowa zawarta na kwotę: 3.000,00 zł brutto

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8943.09 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Pomoc Drogowa Parking Strzeżony Franciszek Dzierżawa 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Sadowa 12 
Kod pocztowy: 44-203 
Miejscowość: Rybnik 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11070.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11070.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11070.00 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie



CZĘŚĆ NR: 4   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 KMP Rybnik

CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, 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 Lubliniec oraz holowanie
pojazdów służbowych.

CZĘŚĆ NR: 6   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 Lubliniec

CZĘŚĆ NR: 7   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 KMP Zabrze

CZĘŚĆ NR: 8   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 KMP Żory

CZĘŚĆ NR: 9   NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych
do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki

 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt.7 SIWZ tj. "Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert". Umowa zawarta na kwotę: 11.000,00 zł brutto

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4878.05 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Mechanika Blacharstwo Pojazdów Samochodowych Pomoc Drogowa, Holowanie Kanci Jan 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Sadowa 1 
Kod pocztowy: 47-440 
Miejscowość: Nędza 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8000.00 
Waluta: pln

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

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt.7 SIWZ tj. "Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert". Umowa zawarta na kwotę: 6.000,00 zł brutto

 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, (...)" Uzasadnienie prawne i faktyczne: W dniu
31.01.2018r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert do ww. postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta na ww
zadania.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, (...)" Uzasadnienie prawne i faktyczne: W dniu
31.01.2018r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert do ww. postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta na ww
zadania.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, (...)" Uzasadnienie prawne i faktyczne: W dniu
31.01.2018r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert do ww. postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta na ww
zadania.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, (...)" Uzasadnienie prawne i faktyczne: W dniu
31.01.2018r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert do ww. postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta na ww
zadania.
 



Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking
wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KPP Żywiec oraz holowanie pojazdów
służbowych.

CZĘŚĆ NR: 10   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 Żywiec

CZĘŚĆ NR: 11   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 Mikołów

CZĘŚĆ NR: 12   NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, 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 Ruda Śląska oraz holowanie
pojazdów służbowych.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, (...)" Uzasadnienie prawne i faktyczne: W dniu
31.01.2018r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert do ww. postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta na ww
zadania.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, (...)" Uzasadnienie prawne i faktyczne: W dniu
31.01.2018r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert do ww. postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta na ww
zadania.
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3252.03 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

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
 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo – Usługowa AUTO – MOTO Piotr Sosna 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 178 
Kod pocztowy: 43-178 
Miejscowość: Ornontowice 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4800.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4800.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4800.00 
Waluta: pln

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

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt.7 SIWZ tj. "Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert". Umowa zawarta na kwotę: 4.000,00 zł brutto

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6097.56 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: U.R.B. „SZYMBUD” Szczepan Krzewicki 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Turystyczna 11 
Kod pocztowy: 41-700 
Miejscowość: Ruda Śląska 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie



CZĘŚĆ NR: 13   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

CZĘŚĆ NR: 14   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 Zawiercie

CZĘŚĆ NR: 15   NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, 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 Sosnowiec oraz holowanie
pojazdów służbowych.

CZĘŚĆ NR: 16   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 KMP Sosnowiec

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10000.00 
Waluta: pln

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

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt.7 SIWZ tj. "Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert". Umowa zawarta na kwotę: 7.500,00 zł brutto

 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, (...)" Uzasadnienie prawne i faktyczne: W dniu
31.01.2018r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert do ww. postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta na ww
zadania.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono zadanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, (...)" Uzasadnienie prawne i faktyczne: W dniu
31.01.2018r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert do ww. postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta na ww
zadania.
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15040.65 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: AGF Arkadiusz Wróbel 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ks. N. Bończyka 11 
Kod pocztowy: 41-400 
Miejscowość: Mysłowice 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20910.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20910.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20910.00 
Waluta: pln

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

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt.7 SIWZ tj. "Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert". Umowa zawarta na kwotę: 18.500,00 zł brutto

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2439.02 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA



CZĘŚĆ NR: 17   NAZWA: Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, 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 Świętochłowice oraz holowanie
pojazdów służbowych.

CZĘŚĆ NR: 18   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 KMP
Świętochłowice

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: AGF Arkadiusz Wróbel 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ks. N. Bończyka 11 
Kod pocztowy: 41-400 
Miejscowość: Mysłowice 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2460.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2460.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2460.00 
Waluta: pln

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

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt.7 SIWZ tj. "Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert". Umowa zawarta na kwotę: 3.000,00 zł brutto

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4065.04 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: AGF Arkadiusz Wróbel 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ks. N. Bończyka 11 
Kod pocztowy: 41-400 
Miejscowość: Mysłowice 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5904.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5904.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5904.00 
Waluta: pln

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

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt.7 SIWZ tj. "Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert". Umowa zawarta na kwotę: 5.000,00 zł brutto

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2439.02 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: AGF Arkadiusz Wróbel 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ks. N. Bończyka 11 
Kod pocztowy: 41-400 



Miejscowość: Mysłowice 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2952.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2952.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2952.00 
Waluta: pln

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

IV.8) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt.7 SIWZ tj. "Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert". Umowa zawarta na kwotę: 3.000,00 zł brutto

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



 
Drukuj


