
 

Informacja o wyniku postępowania 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:             Data:  

ZP.272.00080.2016             19.12.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00496/16    

 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczonego 

na świadczenie usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów 

z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.). 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu 

wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum:  

− Lider – POLHOL Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa Andrzej 

Mocydlarz, ul. Ptasia 26, 60 – 319 Poznań, 

−  Partner –AUTO – CHARA Pomoc Drogowa, Transport Specjalny Marian Chara, ul. Grzybowa 31,  

61 – 472 Poznań,  

− Partner – PERS Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62 – 002 Suchy Las,  

które zaproponowało realizację zadania za kwotę 478.221,53 zł brutto. 

Czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu wyniesie 50 minut. 

Przedmiotowa oferta jest jedyną złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalną liczbę 

– 100,00 punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny, w tym:  

− Cena – 60,00 punktów;  

− Czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu – 40,00 

punktów. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a), ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy Wykonawca zostaje zaproszony do podpisania umowy, 

które odbędzie się w dniu 22.12.2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

ul. Jackowskiego 18, pok. 103A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


