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Przemyśl, 19.11.2020r. 
ZP.271.8.2020  
 
 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
wg rozdzielnika 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację zadania pn. usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. 
 
Zamówienie zostało podzielone na cztery zadania częściowe: 
1) Zadanie częściowe Nr I – świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i holowania na 

parking strzeżony pojazdów; 
2) Zadanie częściowe Nr II – prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów; 
3) Zadanie częściowe Nr III – świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i holowania na 

parking strzeżony pojazdów przewożących towary niebezpieczne, zabezpieczonych w trybie 
ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

4) Zadanie częściowe Nr IV – świadczenie całodobowych usług w zakresie przechowywania na 
parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne, zabezpieczonych w trybie 
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy 
przewożące towary niebezpieczne (Dz.U z 2012 r. poz. 1293). 
 

1. Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., 
poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert 
w przedmiotowym postępowaniu z podziałem na cztery zadania częściowe: 
1) Zadanie częściowe Nr I:  

Do realizacji niniejszego zadania częściowego złożone zostały dwie oferty. 
Jako najkorzystniejszą wybrano Firmę SPEED HOL Damian Barszczak, ul. Grunwaldzka 6/9, 
37-700 Przemyśl, która uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. 
Zestawienie: 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Punktacja w 
kryterium cena 

(60%) 

Punktacja w 
kryterium  

czas dojazdu 
(40%) 

Łączna ilość 
przyznanych 

punktów 

1. 

P.U.P.H. „MS” Mariusz Slisz 
ul. 3 Maja 6 
37-710 Żurawica 
Zamawiający na podst. art. 89 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – 
odrzucił Ofertę nr 1 (nie 
spełniła postanowień Rozdziału 
V w pkt VI.1.1) Specyfikacji 
Istotnych Warunków 
Zamówienia) 

- - - 

3. 

SPEED HOL  
Damian Barszczak 
ul. Grunwaldzka 6/9 
37-700 Przemyśl 

47.453,40 zł  
60 pkt 

25 min. 
40 pkt 

100 pkt 
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2) Zadanie częściowe Nr II:  
W dniu 12 listopada 2020 r. Zamawiający unieważnił postępowanie w przedmiotowej części. 

3) Zadanie częściowe Nr III: 
Do realizacji niniejszego zadania częściowego złożona została jedna oferta. 
Jako najkorzystniejszą wybrano Firmę SPEED HOL Damian Barszczak, ul. Grunwaldzka 6/9, 
37-700 Przemyśl, która uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. 
Zestawienie: 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Punktacja w 
kryterium cena 

(60%) 

Punktacja w 
kryterium  

czas dojazdu 
(40%) 

Łączna ilość 
przyznanych 

punktów 

3. 

SPEED HOL  
Damian Barszczak 
ul. Grunwaldzka 6/9 
37-700 Przemyśl 

1.230,00 zł  
60 pkt 

25 min. 
40 pkt 

100 pkt 

4) Zadanie częściowe Nr IV: 
W dniu 10 listopada 2020 r. Zamawiający unieważnił postępowanie w przedmiotowej części. 

2. UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 
Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp (co zostało przewidziane 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ), najpierw dokonał oceny 
złożonych ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawcy, których oferty zostały uznane za 
najkorzystniejsze w poszczególnych zadaniach częściowych, nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu (nie dotyczy Zadania częściowego Nr II i IV). 
1) Zadania częściowe Nr I i III:  

Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający w przedmiotowych postępowaniach ustanowił kryteria oceny ofert tj.: 

a) cena „C” – 60 %; 
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzymała oferta z najniższą ceną. Ilość 
punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” została określona zgodnie ze wzorem: 
       Cena oferty najtańszej 
C = ------------------------------- × Kp × Wc 
        Cena oferty badanej 
gdzie: 
C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60% 

b) Czas dojazdu – 40%: 

 powyżej 45 min. do 60 min. – 0 pkt, 

 od 26 min. do 45 min. – 20 pkt, 

 do 25 min. – 40 pkt, 
gdzie: 
Cd – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium czas dojazdu 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje czas dojazdu powyżej 60 minut oferta zostanie 
odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Uzasadnienie prawne: 
Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ; 

2) Zadanie częściowe Nr II: 
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu w formularzu oferty na Zadanie częściowe Nr II 
Zamawiający nieprawidłowo określił ilość dni parkowania przez poszczególne pojazdy 
usunięte z drogi w przypadkach określonych w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 z późn. zm.) z obszaru Gminy Miejskiej Przemyśl. 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

3) Zadanie częściowe Nr IV: 
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął 
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żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu. 

3. Na powyższą czynność Zamawiającego, Wykonawcom biorącym udział w przedmiotowym 
postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Rozdziale 2 Działu VI ustawy 
Pzp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  

1) Strona internetowa www.przemysl.pl  
2) P.U.P.H. „MS” Mariusz Slisz, ul. 3 Maja 6, 37-710 Żurawica 
3) Z.U.H. Bartłomiej Słabicki MOTO CENTRUM PRZEMYŚL, ul Boh. Getta 63, 37-700 Przemyśl  
4) SPEED HOL Damian Barszczak ul. Grunwaldzka 6/9, 37-700 Przemyśl 
5) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl 
6) a/a  

Do wiadomości:  
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg. 

http://www.przemysl.pl/
uzytkownik
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA
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