
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

Zakup telefonów IP wraz z licencjami do CUCM na potrzeby zabezpieczenia organizacji Światowego Forum Miejskiego w
Katowicach

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.2.) Oddział zamawiającego: Zespół Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 47 851 18 70

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: teleinformatyka@ka.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194569/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-06-06 09:26

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Zakup telefonów IP wraz z licencjami do CUCM na potrzeby zabezpieczenia organizacji Światowego Forum Miejskiego w
Katowicach

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 23 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, z dnia 24 czerwca 2021
r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1460).

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 32550000-3: sprzęt telefoniczny.

Przedmiot zamówienia:
Zadanie nr 1 - Telefon IP - 30 szt.
Zadanie nr 2 - Licencje do CUCM na telefony IP - 30 szt.

Opis postępowania:
Warunki płatności - Przelewem - 21 dni od wystawienia faktur.
Koszt dostawy - Po stronie dostawcy - do KWP Katowice.
Gwarancja - 24 miesiące nie mniej niż gwarancja producenta.
Termin dostawy - 21 dni od zawarcia umowy, nie później niż 10.06.2022.
Realizacja na podstawie: umowa.
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Informacje organizacyjne:
• Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej.
• Termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej.
• W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskiem EB2B - kontakt w stopce strony internetowej.

Wymagania ogólne dotyczące urządzeń:

1. Gwarancja wymagana to minimum 24 miesiące i będzie liczona od dnia dostawy.
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostawy.
3. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej w innych, wolny od wad technicznych i prawnych,
dopuszczony do obrotu, dobrej jakości oraz gatunku I-go.
4. Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupywanymi w oficjalnym
kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie wymagał wraz z dostawą stosownego potwierdzenia
podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela producenta, a jeżeli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez
przedstawiciela biura europejskiego, odpowiadającego za rynek polski.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na podstawie kryterium ceny - 100 %.
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, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na
Wykonawcy.

3.5) Kod waluty: PLN

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Postępowanie zakończyło się unieważnieniem.

Uzasadnienie: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie zrealizuje dostawy we wskazanym w
dokumentach zamówienia, terminie dostawy. W związku z informacją podaną przez Wykonawcę mailowo, przedmiot
zamówienia zostałby dostarczony 7.09.2022 r., co powoduje brak celowości zakupu.
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