
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 230635-2014 z dnia 2014-11-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa urządzeń wielofunkcyjnych określonych w załączniku nr 3 
do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu. 2 Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych 
parametrów technicznych...

Katowice: ZP-2380-611-88/2014 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych.
Numer ogłoszenia: 264249 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 230635 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, 

woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-611-88/2014 Zakup urządzeń 

wielofunkcyjnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 

urządzeń wielofunkcyjnych określonych w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - 

specyfikacji sprzętu. 2 Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych parametrów technicznych oraz 

ilości zakupywanego sprzętu znajdują się w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - 

specyfikacji sprzętu. 3 Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości 

zakupywanego sprzętu. 3.1 Ilości zakupywanego sprzętu podane w załączniku nr 3 do ogłoszenia - 

formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu stanowią minimum, które Zamawiający na pewno zrealizuje w 

ramach zamówienia. 3.2 ilości zakupywanego sprzętu w ramach opcji będą wynikać z kwoty stanowiącej 

różnicę pomiędzy kwotą przewidzianą przez Zamawiającego na realizację zamówienia, a najniższą ceną 

z licytacji elektronicznej, na którą zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. 3.3 Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego sprzętu. 

3.4 Cena jednostkowa sprzętu zakupywanego w ramach opcji będzie taka jak cena sprzętu wskazana 
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przez Wykonawcę w wypełnionym załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji 

sprzętu złożonym po przeprowadzeniu licytacji elektronicznej dotyczy zwycięzcy licytacji. 3.5 Dostawa 

sprzętu zakupywanego w ramach opcji będzie musiała się odbyć w terminie określonym dla realizacji 

niniejszego zadania tj. w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 19.12.2014r. Tym samym 

Wykonawcy nie będzie przysługiwał dodatkowy czas na realizację zamówienia w ramach opcji. 3.6 

Sprzęt zakupywany w ramach opcji musi być tego samego producenta tego samego modelu i o tych 

samych parametrach co sprzęt oferowany w ramach zakupu podstawowego wskazanego w 

wypełnionym w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularzu cenowym - specyfikacji sprzętu. 4 

Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy podlegał ocenie zgodności i był oznaczony znakiem 

CE ,produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu 

oraz gatunku I-go. 5 Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia oraz 36 

miesięcy na materiały eksploatacyjne, w przypadku gdy gwarancja producenta sprzętu lub materiału jest 

wyższa niż wskazane obowiązuje gwarancja producenta. 6. Realizacja umowy jest jednorazowa, a za 

zgodą zamawiającego w kilku transzach 7. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie sprzętu 

do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 8. Zamawiający wymaga aby w 

okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie był odbierany z, oraz po naprawie dostarczany (w tym 

wniesiony) do pomieszczeń Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 bez 

dodatkowych kosztów dojazdu i kosztów wniesienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

zamówienia podwykonawcom. Na wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz w 

formularzu ofertowym Wykonawca składa oświadczenie wskazujące zakres dostawy, jaki będzie 

realizował przy udziale podwykonawcy/ów. 10..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8, 30.10.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARCUS S.A., ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 414556,42 PLN.
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 509000,00

Oferta z najniższą ceną: 509000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 509000,00

Waluta: PLN.
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