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Zarządu Powiatu Grodziskiego 

w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamowlenia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt l ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na "Usuwanie i przechowywanie na 
parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie 
powiatu grodziskiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r." oznaczenie sprawy 
ZP.272.1.17.2022 o wartości, która jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych. 

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia I I września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2022 r., poz. 17 10 z późno zm., dalej jako ustawa Pzp) w zw. z art. 266 ustawy Pzp, w 
związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) oraz § 11 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
stanowiącego załącznik nr I do Uchwały nr 480/2021 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 
27.01.2021 roku w sprawie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie 
zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość jest równa lub 
przekracza kwotę 130 000 złotych, Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje: 

§ I 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt I ustawy Pzp, z dnia ogłoszenia 25.10.2022 roku na 

"Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo 
o ruchu drogowym na terenie powiatu grodziskiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r." 
oznaczenie sprawy ZP.2 72.1.17.2022 zatwierdza się w oparciu o protokół postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego wynik postępowania i postanawia udzielić zamówienia 

firmie: PARKING STRZEŻONY I AUTOHOLOWANIE POJAZDÓW KARLICKA 

JOLANTA, ul. Piękna 45, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, która złożyła najkorzystniejszą ofertę 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Cena wybranej 

oferty to kwota brutto 182.331,51 złotych brutto (waga 60%), posiadany sprzęt do holowania 

pojazdów (waga 40%) - 3 sztuki. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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