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Ogłoszenie nr 510062278-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli
metalowych dla Komisariatu Policji w Wojkowicach i Komisariatu Policji w Miedźnej z siedzibą

w Woli w ramach pierwszego wyposażenia oraz BSWP 

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: 618915-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@ka.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-
publiczne 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli metalowych dla Komisariatu Policji w
Wojkowicach i Komisariatu Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli w ramach pierwszego
wyposażenia oraz BSWP

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-348-38/2019

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 dostawa wraz z wniesieniem i montażem: Dostawa wraz z
wniesieniem i montażem mebli metalowych dla Komisariatu Policji w Wojkowicach i
Komisariatu Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli w ramach pierwszego wyposażenia oraz
BSWP 1.1. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3 do SIWZ stanowią minimalne
wymagania Zamawiającego. 1.2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment 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.
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Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach podanych w załączniku nr 3 do SIWZ
dotyczących wysokości i szerokości +/- 5% a w pozostałych parametrach +/- 10%. 1.3.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta oraz modelu i/lub numeru
katalogowego i/lub „wyrobu własnego” oferowanego asortymentu w załączniku nr 4 do SIWZ
(formularz cenowy). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawcy o
wyjaśnienie treści oferty na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp w przypadku wątpliwości w
zidentyfikowaniu asortymentu wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ- formularz cenowy.
Zamawiający w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyrobu własnego, wymaga aby
zaoferowany asortyment był zgodny parametrami określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ - opis
przedmiotu zamówienia. 1.4. Brak wpisania producenta oraz modelu i/lub numeru katalogowego
i/lub „wyrobu własnego” dla danej pozycji formularza cenowego skutkować będzie odrzuceniem
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – jako niezgodnej z SIWZ. W przypadku gdy
asortyment nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta, aby
Zamawiający mógł dany asortyment zidentyfikować 1.5. Asortyment powinien posiadać
wymagane w treści załącznika nr 3 do SIWZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty,
świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem,
biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie. 1.6. 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. 1.7.
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. 1.7.1. Zamawiający określa minimalną gwarancję na 24 miesiące i
maksymalną gwarancję na okres 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu jakościowo
ilościowego dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron. 1.7.2. Warunki gwarancji nie
mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta. 1.7.3. W przypadku braku wskazania
gwarancji na formularzu ofertowym, Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące
liczoną od dnia podpisania protokołu jakościowo ilościowego dostawy bez zastrzeżeń przez
przedstawicieli stron. 1.7.4. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji
wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca. 1.8. Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy
oraz, o ile są już znane, wskazania nazw firm podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi
(załącznik nr 1 do SIWZ). 1.9. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego
szacunkowego zakresu znajdują się w: 1.9.1 – załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 1.9.2 –
załącznik nr 2 – wzór umowy, 1.9.3 – załącznik nr 3 – OPZ –meble metalowe, 1.9.4 – załącznik
nr 4 – formularz cenowy 1.9.5 – załącznik nr 5 – oświadczenia wykonawcy art.25a ust.1 1.9.6 –
załącznik nr 6 – oświadczenie grupa kapitałowa 1.9.7 – załącznik nr 7 – dane teleadresowe 2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44421000-7 – zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
44421700-4 – kasety i schowki 3. 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: 44421000-7

Dodatkowe kody CPV: 44421700-4
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SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
procedura odwrócona -art 24 aa ustawy Pzp

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Do przedmiotowego postępowania wpłynęła 1 oferta: Tronus Polska, ul. Ordona 2A, 01-237
Warszawa z zaoferowaną kwotą 90 245,10 zł. Zamawiający zabezpieczył w przedmiotowym
postępowaniu środki w wysokości 66 875,10 zł. Postępowanie unieważniono na podstawie art 93
ust.1 pkt .4 ustawy Pzp: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia …”

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. 


