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Ogłoszenie nr 510062281-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Zakup i dostawa papieru toaletowego i ręczników
papierowych dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego Policji

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: 618654-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: 
Zakup i dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla KWP w Katowicach i
jednostek terenowych garnizonu śląskiego Policji

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-303-35/2019

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: 

ROZDZIAŁ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest :
„Zakup i dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla KWP w Katowicach i
jednostek terenowych garnizonu śląskiego Policji” 1.1. Opis przedmiotu zamówienia : 1.1.1
Papier toaletowy - Papier toaletowy makulaturowy, jednowarstwowy, gofrowany. Długość rolki
130 cm (typu JUMBO), wysokość rolki 9,5 cm, gramatura 32g/m. Pakowany po 12 rolek. 1.1.2
Ręczniki papierowe - Ręczniki papierowe w listkach ZZ, jednowarstwowe. Pakowane w
kartonach po 20 paczek, w paczce po 200 sztuk, razem w kartonie 4000 listków. 2. Zamawiający
wymaga, aby cały asortyment objęty umową był fabvrycznie nowy, wolny od wad technicznych i
prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I oraz spełniał wymagania określone w pkt. 1.1.1
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SIWZ 3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment,
produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w pkt. 1.1.1 SIWZ, co najmniej o takim
samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu,
produktu spoczywa na Wykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie
według bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że cena oferty obejmuje
zakup, dostawę i wniesienie asortymentu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca/
pomieszczenia. Zamawiający informuje, że dostawy odbywać się będą do magazynów
Zamawiającego- część z nich posiada rampę. 6. 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). 7. Rozliczanie następować
będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw sukcesywnych zgodnie z potrzebami
Zamawiającego, według cen jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna
wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt X SIWZ należy podać w
celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 9. 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. 10. CPV – 33761000-2 – papier toaletowy CPV
– 33763000-6 – ręcznik papierowy

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 33761000-2

Dodatkowe kody CPV: 33763000-6

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 212890.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: PH “FIDO” Rafał Janeczek 
Email wykonawcy: fidokatowice@gmail.com 
Adres pocztowy: ul. Panewnicka 236 
Kod pocztowy: 40-772 
Miejscowość: Katowice 
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 114286.43 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114286.43 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 273368.00 
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. 


