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Ogłoszenie nr 510053399-N-2019 z dnia 20-03-2019 r.
Powiat Augustowski: Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów
usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na
terenie Powiatu Augustowskiego.
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: 518972-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Augustowski, Krajowy numer identyfikacyjny 79067090600000, ul. 3-go Maja 29,
16-300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 96 50, e-mail
powiat.augustowski@home.pl, bozena.mieloch@st.augustow.wrotapodlasia.pl, faks 87 643 96
95.
Adres strony internetowej (url): www.augustowski.home.pl;
http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/ogl_przet1.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a
ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu
Augustowskiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OP.272.8.2019
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:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usuwanie oraz przechowywanie na parkingu
strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z
dróg położonych na terenie Powiatu Augustowskiego. Zamówienie obejmuje świadczenie
kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Powiatu
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Augustowskiego zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1990, z późn. zm.) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (dział
XXXI) do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50118110-9
Dodatkowe kody CPV: 63712400-7

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.).
Powodem unieważnienia jest fakt, iż do upływu terminu składania ofert, tj. 08 marca 2019r. godz.
10:00 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty. Przesłanka unieważnienia postępowania
wymieniona w art. 93 ust. 1 pkt 1 cyt. Ustawy zobowiązuje Zamawiającego do unieważnienia
postępowania w sytuacji, gdy po jego przeprowadzeniu okaże się, iż brak jest jakichkolwiek ofert
niepodlegających odrzuceniu, tj. gdy nie została złożona żadna oferta lub zostały co prawda
złożone oferty, ale wszystkie z nich podlegają odrzuceniu.
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.
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