
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 30387-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup smartfonów na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych. 2 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w : 2.1 załączniku nr 2 do SIWZ - projekcie umowy; 2.2 
załączniku nr 3...
Termin składania ofert: 2015-03-13

Katowice: Zakup smartfonów na potrzeby KWP w Katowicach i

jednostek podległych - postępowanie nr 2

Numer ogłoszenia: 111938 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015

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: 30387 - 2015r.

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

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: Zakup smartfonów na potrzeby KWP w 

Katowicach i jednostek podległych - postępowanie nr 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup smartfonów na potrzeby 

KWP w Katowicach i jednostek podległych. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w : 2.1 

załączniku nr 2 do SIWZ - projekcie umowy; 2.2 załączniku nr 3 do SIWZ - formularze cenowe 2.3 załączniku

nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 3 Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania : 3.1 zadanie

nr 1 - Zakup smartfonów na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych 3.2 zadanie nr 2 - Zakup 

smartfonów na potrzeby LK KWP w Katowicach 4 Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia zadania nr

1 opcję zwiększenia ilości dostarczonego asortymentu. 5 W ramach opcji Zamawiający zakupi maksymalnie 

100 smartfonów wraz z niezbędnymi akcesoriami. 6 Zakup dodatkowych smartfonów uzależnione będzie od 

pozyskania dodatkowych środków. 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z 

przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego asortymentu. 8 Zamawiający poinformuje mailowo lub 

pisemnie Wykonawcę przed zawarciem umowy o możliwości skorzystania z prawa opcji bądź odstąpienia 

dla zadania nr 1 w tym celu prześle wypełniony przez Zamawiającego formularz cenowy - opcji. 9 Dostawa 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=30387&rok=2015-03-04


asortymentu w ramach opcji będzie musiała się odbyć w terminie przewidzianym na realizację 

podstawowego przedmiotu zamówienia. 10 Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego 

producenta tej samej wersji oraz o tych samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu 

podstawowego . 11 Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot umowy do SIWZ posiadał gwarancję: 

11.1 dla smartfonów min. 24 miesiące 11.2 dla baterii do smartfonów min. 6 miesięcy liczony od dnia 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo - 

ilościowego. 12 Zamawiający, żąda aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, gatunku I. 13 

Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy wykonawca będzie korzystał z 

podwykonawców zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik 

nr 1 do SIWZ). 14 Uwaga: 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 o takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do SIWZ, co 

najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu 

spoczywa na Wykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.25.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup smartfonów na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

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

•OVERMAX POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180021,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 196750,80

•Oferta z najniższą ceną: 196750,80 / Oferta z najwyższą ceną: 305040,00

•Waluta: PLN.




