
Ogłoszenie nr 500300489-N-2018 z dnia 15-12-2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Dostawa i montaż systemów zasilania
gwarantowanego dla Komisariatów Policji (KP 2 Bielsko Biała, KP 3 Bielsko – Biała, KP 1

Katowice, KP Czerwionka – Leszczyny, KP Boguszowice, KP Radlin)
  

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: 646673-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

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: 
Dostawa i montaż systemów zasilania gwarantowanego dla Komisariatów Policji (KP 2 Bielsko
Biała, KP 3 Bielsko – Biała, KP 1 Katowice, KP Czerwionka – Leszczyny, KP Boguszowice, KP
Radlin)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-390-72/2018

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 wykonanie systemu zasilania gwarantowanego dla
Komisariatów Policji (KP 2 Bielsko Biała, KP 3 Bielsko – Biała, KP 1 Katowice, KP
Czerwionka – Leszczyny, KP Boguszowice, KP Radlin oraz podłączenie wraz z integracją w
systemie nadzoru zasilania gwarantowanego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacji technicznej systemu zasilania
gwarantowanego. Podane parametry techniczne stanowią żądane minimum Zamawiającego
i Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach technicznych. 3. Zamawiający



wymaga przeprowadzenia jednorazowego szkolenia z zakresu konserwacji i obsługi systemu
zasilania gwarantowanego dla 2 pracowników w każdej z lokalizacji montażu UPS. 4.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne w stosunku do
opisywanych przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności dostawy (zgodnie z art. 30 ust.5
ustawy PZP) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych
Wykonawca musi w ofercie przedstawić (udowodnić), że spełniają one wymagania określone
przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał producenta, model lub
nr katalogowy oferowanych urządzeń (tabela nr 2–załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz
ofertowy). Podany model lub nr katalogowy będzie porównywany przez Zamawiającego na
podstawie ogólnodostępnych parametrów technicznych z parametrami wymaganymi przez
Zamawiającego. Brak podania niniejszych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj.: „jej treść nie odpowiada treści SIWZ (...)” 6.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wolny od wad technicznych i prawnych,
dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. Ponadto zasilacz UPS oraz akumulatory muszą
pochodzić z bieżącej produkcji, tj. nie mogą być starsze niż 6 miesięcy od daty dostawy. 7.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia odpowiadał parametrom technicznym
określonym w załączniku nr 3 do SIWZ- Specyfikacji technicznej systemu zasilania
gwarantowanego. 8. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła: -
co najmniej 24 miesięcy na zasilacz UPS, jednak zaproponowany okres nie może być krótszy niż
24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy. - co najmniej 24 miesiące na baterie /akumulatory, - co
najmniej 24 miesiące na pozostały zakres przedmiotu zamówienia, lecz nie mniej niż gwarancja
producenta od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. Wzór protokołu
odbioru stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Gwarancję Wykonawca poda w miesiącach. 8.1 Zasady
gwarancji określa załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy 9. Zamawiający wymaga, aby w
okresie gwarancji za poprawność działania systemu zasilania gwarantowanego odpowiadał
Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie
ponosił żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną
ponosi Wykonawca. 10. Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji wszelkie wskazane i
stwierdzone usterki zostały usunięte w ciągu: 10.1- max. 12 godzin godzin w przypadku
uszkodzenia modułu zasilacza UPS poprzez wymianę modułu na sprawny i wolny od wad
(Wykonawca zobowiązany jest zaoferować czas reakcji na wymianę modułu w okresie gwarancji
w pełnych godzinach. Zaproponowany czas reakcji nie może być krótszy niż 1 godzina i dłuższy
niż 12 godzin), 10.2- 12 godzin w przypadku usterek krytycznych dla funkcjonowania systemu
zasilania takich jak uszkodzenie baterii / akumulatorów lub innych elementów mających wpływ
na bezpieczeństwo zasilanych urządzeń lub ich użytkowników, UWAGA!!! - Czas reakcji
Wykonawca winien wskazać w pełnych godzinach np. 3 godziny, 5 godzin. Błędne podanie
czasu reakcji np. 1,5 godziny, 4,30 godziny Zamawiający uzna za błąd skutkujący odrzuceniem
oferty jako niezgodnej z SIWZ. W przypadku braku wskazania czasu reakcji przez Wykonawcę,
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny czas reakcji tj. 12 godzin 10.3
UWAGA! Zamawiający informuje iż w przypadku pozostałych awarii dopuszcza możliwość
wyrażenia zgody na przedłużenie terminu do 24 godzin, bez dodatkowych kosztów dojazdu.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 31154000-0

 

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 186000.00 
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: EnergyOn Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Sportowa 13 
Kod pocztowy: 63-004 
Miejscowość: Gowarzewo 
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 228780.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 228780.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 280353.90 
Waluta:

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

IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca oświadcza, że cały zakres objętych niniejszą umową wykona z udziałem
Podwykonawców w następującym zakresie: montaż i uruchomienie oraz integracja w systemie
nadzoru zasilania gwarantowanego, wskazanych w formularzu ofertowym.

 
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. 


