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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej dla KPP Lubliniec

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: : Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej dla SPPP Częstochowa

Ogłoszenie nr 510065829-N-2019 z dnia 04-04-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-24/2019 „Świadczenie kompleksowej
usługi pralniczej 

 
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: 509093

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, 40-038  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: 
ZP-2380-24/2019 „Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-24/2019

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 zamówienia jest „Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej” w podziale na 2 n/w zadania Nr zadania Nazwa zadania 1.
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej dla KPP Lubliniec 2. Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej dla SPPP Częstochowa 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacowane ilość prań dla poszczególnych zadań oraz miejsca realizacji usług zostały wskazane w
załączniku nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 3. Odbiór brudnego asortymentu
odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. 3.1
Dostawa czystego asortymentu nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania prania wskazanej na "Zleceniu
przekazania/odbioru"- załącznik nr 2 do umowy. 4. Odbiór brudnego asortymentu, przywóz czystego odbywać się będzie na koszt
Wykonawcy. 5. Podstawą przekazania i odbioru prania będzie "Zlecenie przekazania / odbioru" -wzór stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy.
6. 31.01.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ccdef547-d926-4f34-b633-eec42428fe2a
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ccdef547-d926-4f34-b633-eec42428fe2a 5/17 Wymagania dotyczące
świadczonej usługi: 6.1 zabezpieczenia czystej bielizny poprzez pakowanie w worki foliowe, 6.2 transportu bielizny i przedmiotów
mundurowych samochodami posiadającymi wydzieloną część brudną oraz czystą; mytymi i dezynfekowanymi z odpowiednią częstotliwością,
6.3 świadczenia usługi pralniczej zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i higienicznymi, jakie nakładane są na procesy prania. 6.4
odbioru i dostarczenia przedmiotu umowy transportem własnym do miejsca, na które została złożona oferta. 7. W przypadku remontu Izb
zatrzymań / Izb dziecka, Zamawiający przewiduje czasowe wstrzymanie wykonywania usługi pralniczej na danym obiekcie. 8. Wartość umowy
liczona będzie dla danego zadania odrębnie. Zamawiający dopuszcza przeniesienie środków pomiędzy zadaniami w ramach zawartej umowy z
danym Wykonawcą. UWAGA: Ilości usług określonych w załączniku nr 2 - formularz cenowy są ilościami szacunkowymi. Określona ilość
danego asortymentu może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na zmniejszone bądź zwiększone zapotrzebowanie w zakresie
przedmiotu zamówienia, którego Zamawiający w chwili rozpoczęcia postępowania nie mógł precyzyjnie przewidzieć. Maksymalna wartość
umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu
ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 9. Zamawiający dopuszcza
podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które
zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ i załączniki 4 i 5 do SIWZ).
Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we Wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg ograniczony

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:
Zamawiający unieważnia postępowanie na zadanie nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu (…)
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2328.54 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: „ANMAR” Anna Mariusz Kowalik s.c. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Al. J. Piłsudskiego 89 
Kod pocztowy: 41-303 
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, 
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 2864.10 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2864.10 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2864.10 
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. 
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