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Ogłoszenie nr 500110298-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-83-38/2018 Kompleksowa naprawa
uszkodzonych silników w pojazdach służbowych

  
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: 542570-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 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ZP-2380-83-38/2018 Kompleksowa naprawa uszkodzonych silników w pojazdach służbowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-83-38/2018

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 kompleksowa naprawa silników w pojazdach służbowych. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: a) załączniku nr 2 do ogłoszenia –
zwór umowy. b) załączniku nr 3 do ogłoszenia – opisie przedmiotu zamówienia 3. Na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi kompleksowej naprawy silników ( tj. czynności z naprawą silników) 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.),. 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 ogłoszenia wzór umowy
umowy. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie
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korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza
im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i 6
do ogłoszenia). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy umowy
(załącznik nr 2 do ogłoszenia).

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34310000-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Licytacja elektroniczna

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Do wyznaczonego terminu, tj. 25.04.2018 r,. do godz. 09:00 do Zamawiającego wpłynął tylko
jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wobec powyższego
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 tj. „Zamawiający
unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie
licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej”.
 
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. 


