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Ogłoszenie nr 510188885-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Zakup wraz z dostawą papieru ksero dla KWP w
Katowicach oraz jednostek Policji garnizonu śląskiego 

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: 578608-N-2019

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 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup wraz z dostawą papieru ksero dla KWP w Katowicach oraz jednostek Policji garnizonu
śląskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-180/2019

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 zawarcie umowy ramowej na zakup wraz z dostawą papieru
ksero dla KWP w Katowicach oraz jednostek Policji garnizonu śląskiego. 1.1. Opis przedmiotu
zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy i stanowi minimalne
wymagania Zamawiającego. 1.2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego
asortymentu na inny niż ten, który został wskazany w załączniku nr 3 do SIWZ z zastrzeżeniem
§7 ust. 2a umowy ramowej. 1.3. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty umową
ramową 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. 1.4. Asortyment powinien posiadać wymagane w treści załącznika nr 3 do SIWZ
oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi
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norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich
przeznaczenie. 1.5. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 3 do SIWZ)
pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za
równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak
wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub
wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne i
analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne
do określonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy
również asortymentu o wyższych parametrach), składający ofertę ma obowiązek wykazania
(załączenia dowodów) zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych
produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 1.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji. Okres
gwarancji Wykonawca wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 1.6.1.
Zamawiający określa minimalną gwarancję na 24 miesiące i maksymalną gwarancję na okres 48
miesięcy od dnia podpisania protokołu ilościowo - jakościowego dostawy bez zastrzeżeń przez
przedstawicieli stron. 1.6.2. W przypadku braku wskazania gwarancji na formularzu ofertowym,
Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia podpisania protokołu
ilościowo - jakościowego dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron. 1.7. Wykonawca
oświadcza, że dostarczy (wniesie) papier do wskazanego przez Zamawiającego miejsca/
pomieszczenia co skalkuluje w cenę oferty. Zamawiający informuję, że dysponuje w swoich
jednostkach różnymi kondygnacjami budynków, z windą oraz bez windy jak również niektóre z
nich posiadają magazyny z rampą. 1.8. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku
gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części
zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz, o ile są już znane, podania nazw firm
podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). 1.10. Szczegółowe
informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego szacunkowego zakresu znajdują się
w: Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy; Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
ramowej obejmuje; • Załącznik nr 2 do umowy ramowej – Wzór umowy wykonawczej
obejmuje; ◦ Załącznik nr 3 do umowy wykonawczej – Wzór protokołu ilościowo-jakościowego;
• Załącznik nr 4 do umowy ramowej – Wzór specyfikacji wykonawczej obejmuje: • Załącznik nr
1 do specyfikacji wykonawczej – Wzór oferty wykonawczej. Załącznik nr 1, załącznik nr 3 do
umowy ramowej zostanie utworzony na etapie realizacji umowy ramowej. Załącznik nr 1 do
umowy wykonawczej zostanie utworzony na etapie realizacji umów wykonawczych. Załącznik
nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy; Załącznik nr 4
do SIWZ – Oświadczenia o wykluczeniach i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Załącznik nr 6 do SIWZ –
Wykaz dostaw; Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu; 2. Wspólny Słownik
Zamówień (CPV): 30197644-2 3. Na etapie realizacji zamówień wykonawczych w oparciu o
umowę ramową zaoferowane ceny jednostkowe papieru nie mogą być wyższe niż w ofercie
złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. 4.
Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianego papieru w celu wyceny oferty, która
następnie posłuży do opracowania ich rankingu. Wskazane szacunkowe ilości w załączniku nr 3
do SIWZ służą zobrazowaniu Wykonawcom wielkości i zakresu umowy ramowej i nie są
wiążące (ilości mogą ulec zmianie). 5. W zaproszeniu do składania ofert wykonawczych
Zamawiający określi warunki udziału w postępowaniu oraz wskaże każdorazowo miejsce
dostawy do danej jednostki garnizonu Policji. Lista lokalizacji jednostek Policji garnizonu
śląskiego znajduje się na stronie http://slaska.policja.gov.pl/kat/jednostki/jednostki-wg-
powiatow/30,Jednostki.html Zamawiający zastrzega, że miejsce dostawy może ulec zmianie. O
zmianie lokalizacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą mailową z wyprzedzeniem.
Zmiana nie wymaga podpisania aneksu do umowy wykonawczej. 6. Po podpisaniu umowy
ramowej Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert w postępowaniu
wykonawczym wszystkich Wykonawców, z którymi zostały zawarte umowy ramowe.
Zamawiający udzieli zamówienia i zawrze umowę wykonawczą z tym Wykonawcą, który
uzyskał największą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100%. 7.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca cały oferowany asortyment objęty przedmiotem
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Katowicach oraz jednostek Policji garnizonu śląskiego

zamówienia zrealizował w terminie wskazanym w umowie wykonawczej w okresie od 1 dni do
30 dni. Termin realizacji będzie każdorazowo określany w postępowaniu wykonawczym. (termin
realizacji zostanie wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym). 8. Wykonawca
zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek
poinformowania podwykonawców, innych podmiotów i członków konsorcjum o przetwarzaniu
danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu
obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie
złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 9. Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30197644-2

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:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 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.”

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. 


