
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Meble drewniane standardowe dla KMP Bielsko-Biała

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Meble drewniane standardowe dla KMP Dąbrowa Górnicza

Ogłoszenie nr 500219358-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Zakup i dostawę mebli wraz z wniesieniem i
montażem 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

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: 571783-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500137055-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup i dostawę mebli wraz z wniesieniem i montażem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-103,106,109,174-43,42,41/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

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: 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do lokalizacji wskazanych w zał. nr 4 do SIWZ mebli fabrycznie nowych wraz z wniesieniem i
montażem. 2. CPV: 39 13 00 00-2 meble drewniane; 39 11 31 00-8 fotele; 39 11 20 00-0 krzesła; 39 13 60 00-4 ławko-wieszaki; 44 42 10
00-7 zbrojone lub wzmocnione szafy i drzwi; 44 42 17 00-4 kasety i schowki; 39 11 00 00-6 siedziska, krzesła i produkty z nimi związane.
3.Przedmiot zamówienia został podzielony na części - 8 zadań: Zadanie nr 1 Meble drewniane standardowe dla KMP Bielsko-Biała Zadanie nr
2 Meble drewniane standardowe dla KMP Dąbrowa Górnicza Zadanie nr 3 Siedziska dla KMP Bielsko-Biała Zadanie nr 4 Siedziska dla KMP
Dąbrowa Górnicza Zadanie nr 5 Meble metalowe KMP Bielsko-Biała Zadanie nr 6 Regały przesuwne dla KMP Bielsko-Biała Zadanie nr 7 Meble
metalowe KMP Dąbrowa Górnicza Zadanie nr 8 Wieszaki dla OPP w Katowicach 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
4.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, 4.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, 4.3 załączniku nr 3 do SIWZ – opis
przedmiotu zamówienia - formularz cenowy 4.4 załączniku nr 4 do SIWZ – miejsca dostaw 5 Parametry asortymentu opisane w załączniku nr
3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia, formularzu cenowym stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. 6.Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmian ilości asortymentu wyłącznie z przyczyn, których nie mógł wcześniej przewidzieć. 7.Zamawiający wymaga, aby cały
asortyment objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I,
spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający 8.Zamawiający wymaga
wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego asortymentu w załączniku nr 3 do SIWZ. w przypadku gdy asortyment nie
posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta, aby Zamawiający mógł dany asortyment zidentyfikować. Brak
wpisania modelu i producenta oferowanego asortymentu dla danej pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp– jako niezgodnej z SIWZ. 9.Zamawiający zweryfikuje oferowany asortyment na podstawie ogólnodostępnych źródeł
informacji np. Internet, katalogi Producentów. W przypadku, gdy parametry nie będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ Zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – jako niezgodną z SIWZ. 10.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla zadania
nr 6 przeprowadził w dniu zamontowania regałów oraz odebrania ich przez Zamawiającego szkolenie z zakresu obsługi dla dwóch osób
przeznaczonych do obsługi regałów wskazanych przez użytkownika. Informacja o przeprowadzonym szkoleniu zostanie potwierdzona
w protokole odbioru jakościowo-ilościowym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2

 
Dodatkowe kody CPV: 39113100-8, 39112000-0, 39136000-4

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:
Postępowanie dla zadania nr 1 unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Dla zadania nr 1 złożono 11 dobrych ofert, jednak
cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zadania.
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4622.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH



CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Siedziska dla KMP Bielsko-Biała

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Siedziska dla KMP Dąbrowa Górnicza

CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Meble metalowe KMP Bielsko-Biała

CZĘŚĆ NR: 6   NAZWA: Regały przesuwne dla KMP Bielsko-Biała

Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: KJMK Meble Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 189 
Kod pocztowy: 40-859 
Miejscowość: Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5685.06 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4624.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10824.00 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie dla zadania nr 3 unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Dla zadania nr 3 złożono 8 ofert, jednak cena
najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zadania.
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 540.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: KJMK Meble Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 189 
Kod pocztowy: 40-859 
Miejscowość: Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 664.20 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 664.20 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1734.30 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
unieważniono postępowanie dla zadania nr 5: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1- "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, (...)" Uzasadnienie prawne i
faktyczne: W dniu 29.06.2018r. o godz. 09:00 upłynął termin składania ofert do ww. postępowania. We wskazanym terminie na zadanie nr 5
wpłynęła 1 oferta, natomiast oferta Wykonawcy została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp „jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych tj. „nie złożono żadnej oferty……”.
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 89900.00 
Waluta pln



CZĘŚĆ NR: 7   NAZWA: Meble metalowe KMP Dąbrowa Górnicza

CZĘŚĆ NR: 8   NAZWA: Wieszaki dla OPP w Katowicach

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ROL-MOT Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Czachowskiego 29 
Kod pocztowy: 27-310 
Miejscowość: Ciepielów 
Kraj/woj.: mazowieckie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 110577.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110577.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162975.00 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie dla zadania nr 7 unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Dla zadania nr 7 złożono 1 dobrą ofertę, jednak
cena złożonej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zadania.
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14040.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: EURO-MEBLE Małgorzata Masłoń 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza 2A-6 
Kod pocztowy: 40-384 
Miejscowość: Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17269.20 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17269.20 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23763.60 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 
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. 



 
Drukuj


