Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług polegających na usuwaniu 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.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00082.2019
l.dz.: ZP.ZD-00891/19

Data:
29.11.2019 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta
złożona 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,
− Partner – MOCY – HOL Marcin Mocydlarz, ul. Ptasia 26, 60 – 319 Poznań.
Wykonawca zaproponował:
– na potrzeby porównania i oceny ofert, realizację zamówienia za cenę 826.196,00 zł brutto;
– czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu – 50
minut.
Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 650.000,00 zł brutto.
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług, w kwocie, która nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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