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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Pipety Pasteura

Ogłoszenie nr 510284209-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Zakup i dostawa odczynników i materiałów do badań
chemicznych, materiałów i sprzętu specjalnego zastosowania z przeznaczeniem dla Laboratorium

Kryminalistycznego KWP Katowice na lata 2019/2020

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: 583472-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/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 dostawa odczynników i materiałów do badań chemicznych, materiałów i sprzętu specjalnego zastosowania z przeznaczeniem dla
Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice na lata 2019/2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-239-20/2019

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 zakup i dostawa odczynników i materiałów do badań chemicznych, materiałów i sprzętu specjalnego
zastosowania z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice na lata 2019/2020. 2. Szczegółowe informacje dotyczące
przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: a) załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy; b) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór
umowy; c) załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr od 1 do 6; d) załączniku nr 4 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy; e)
załączniku nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 3. Zamówienie podzielone jest na 6 zadań (części): Zadanie nr 1 –
Pipety Pasteura Zadanie nr 2 – Statywy, pipety, bibuły Zadanie nr 3 – Wzorce alkoholu Zadanie nr 4 – Wzorce narkotyków Zadanie nr 5 –
Moździerze Zadanie nr 6 – Wkłady dejonizujące 4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV 24950000-8 Specjalistyczne produkty chemiczne
29293000-2 Wyroby sztuczne 39299100-5 Ampułki szklane 24322000-7 Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane,
nitrowane lub nitrozowanepochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe 15994200-4 Bibuła filtracyjna 35322400-1 Moździerze 39299000-4
Wyroby szklane 39137000-1 Zmiękczacze wody 5. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał
z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz jeśli to możliwe, podania nazw firm
podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy. 6.
Parametry asortymentu opisane w załącznikach od nr 3 do SIWZ w formularzu cenowym stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny (UWAGA!!! z wyłączeniem zadania 2, z uwagi na fakt, iż są to elementy
stanowiące elementy eksploatacyjne do posiadanego sprzętu będącego jeszcze na gwarancji), a wykazanie równowartości (zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych 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 tzn. posiadają zgodność w zakresie wymiarów, koloru i innych parametrów
funkcjonalnych. 7. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ nazwy handlowej lub numeru
katalogowego producenta oferowanego asortymentu. Brak wpisania nazwy handlowej lub numeru katalogowego producenta oferowanego
asortymentu wskazanego w kolumnie 13 formularza cenowego dla każdego zadania będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ. 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił
gwarancji minimalnej i/lub wskazał termin ważności, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ dla
poszczególnych zadań i pozycji. W okresie udzielonej gwarancji i/lub terminu ważności, Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych
kosztów, wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną czy terminem ważności ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga, aby
przedmiot zamówienia był dostarczany w ciągu 7 dni kalendarzowych, a w przypadku zadania nr 4 – wzorce narkotykowe – w ciągu 60 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Katowicach. Szczegóły zgłoszenia
zapotrzebowania zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 10. 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: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 24950000-8

Dodatkowe kody CPV: 29293000-2, 39299100-5, 24322000-7, 15994200-4, 35322400-1, 39299000-4, 39137000-1

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:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania numer 1,2,3,4,5,6:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Statywy, pipety, bibuły

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Wzorce alkoholu

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Wzorce narkotyków

CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Moździerze

CZĘŚĆ NR: 6   NAZWA: Wkłady dejonizujące

żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania numer 1,2,3,4,5,6:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania numer 1,2,3,4,5,6:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania numer 1,2,3,4,5,6:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania numer 1,2,3,4,5,6:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania numer 1,2,3,4,5,6:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.”

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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