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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Katowice: ZP-2380-302-69/2015 Dostawa i montaż systemów zasilania
gwarantowanego dla KPP Żywiec i KPP Kłobuck.
Numer ogłoszenia: 242912 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-302-69/2015 Dostawa i montaż systemów
zasilania gwarantowanego dla KPP Żywiec i KPP Kłobuck..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie systemu zasilania gwarantowanego dla KPP Kłobuck i KPP Żywiec oraz podłączenie wraz z
integracją w systemie nadzoru zasilania gwarantowanego. 1.1. Dostawa i montaż 2 sztuk agregatów
prądotwórczych - o mocy 80kVA w obudowie otwartej - 1 szt. dla KPP Kłobuck, o mocy 40kVA w obudowie
zewnętrznej - 1 szt. dla KPP Żywiec. 1.2. Dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk bezprzerwowych modułowych
zasilaczy UPS klasy VFI SS 111 o redundancji modułów n+1 (nadmiarowość), o maksymalnej mocy: 1.3.
Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy RU odbiorów z zasilacza UPS - 1szt dla KPP Żywiec. 1.4. Dostawa
wyłącznika różnicowo-nadprądowego 2P B16A 30mA Typ A - 10 szt. 1.5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu
konserwacji i obsługi systemu zasilania gwarantowanego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje
się w załączniku nr 3 do SIWZ - Specyfikacji technicznej systemu zasilania gwarantowanego. Podane parametry
techniczne stanowią żądane minimum Zamawiającego i Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych
parametrach technicznych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne
w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności dostawy (zgodnie z art. 30 ust.5
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ustawy PZP) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi
w ofercie przedstawić, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca podał producenta, model lub nr katalogowy oferowanych urządzeń (tabela 2 - załącznik nr 1 do
SIWZ Formularz ofertowy). Podany model lub nr katalogowy będzie porównywany przez Zamawiającego na
podstawie ogólnodostępnych parametrów technicznych z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. 5.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do
obrotu oraz gatunku I-go. Ponadto zasilacz UPS oraz akumulatory muszą pochodzić z bieżącej produkcji, tj. nie
mogą być starsze niż 6 miesięcy. 6. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot zamówienia
odpowiada parametrom technicznym określonym w załączniku nr 3 do SIWZ 7. Zamawiający wymaga, aby
gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła: - co najmniej 24 miesięcy na zasilacz UPS, - co najmniej 24
miesiące na akumulatory, - co najmniej 24 miesięcy na agregat prądotwórczy, - co najmniej 24 miesiące na
pozostały zakres przedmiotu zamówienia, lecz nie mniej niż gwarancja producenta od dnia podpisania
bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 8.
Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji za poprawność działania systemu zasilania gwarantowanego
odpowiadał Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosił
żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca. 10.
Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji wszelkie wskazane i stwierdzone usterki zostały usunięte
w ciągu: max. 12 godzin w przypadku uszkodzenia modułu zasilacza UPS poprzez wymianę na sprawny i wolny
od wad, 12 godzin w przypadku usterek krytycznych dla funkcjonowania systemu zasilania takich jak
uszkodzenie baterii akumulatorów lub innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo zasilanych
urządzeń lub ich użytkowników, 72 godziny w przypadku awarii agregatu prądotwórczego, 24 godzin dla
pozostałych awarii lub w okresie dłuższym za zgodą Zamawiającego, bez dodatkowych kosztów dojazdu. 11.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o jednorazowym przeszkoleniu pracowników
Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca może powierzyć
wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym Wykonawca składa oświadczenie czy
powierza wykonanie zamówienia podwykonawcy/com, a jeżeli tak to Zamawiający wymaga wskazania zakresu
robót, jaki Wykonawca będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ców..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.15.40.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł. Wymagania
dotyczące wadium zostały określone w VI rozdziale SIWZ.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.1.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie
wykonania jednej dostawy systemu zasilania gwarantowanego na kwotę, co najmniej 250 000,00 zł
netto. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub
sukcesywnie w ramach jednej umowy. 1.1.2. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda
dołączenia do oferty wykazu zawierającego jedną dostawę w zakresie wykonania systemu zasilania
gwarantowanego na kwotę, co najmniej 250 000,00 zł netto wykonaną w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotu na rzecz którego
dostawa została wykonana wg wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ oraz załączenia dowodów
określających czy dostawa została wykonana w sposób należyty. 1.1.3. Dowodem, że dostawa została
wykonana w sposób należyty są: a) poświadczenie, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia o którym mowa w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) SIWZ c) w przypadku gdy Zamawiający,
jest podmiotem na rzecz, którego dostawa wskazana w wykazie została wykonana, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) i b) 1.1.4.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia na podstawie załączonego do oferty wykazu dostaw oraz dołączonych dowodów w
formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie
wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. 1.1.5. Zamawiający ma prawo w celu weryfikacji
do przedstawionego wykazu lub dowodów zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz
którego dostawa była wykonana o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.2.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się osobą zdolną do wykonania zamówienia, która
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - tj. co najmniej jeden pracownik Wykonawcy
nadzorujący prace w każdej z lokalizacji (KPP Żywiec i KPP Kłobuck) musi posiadać świadectwo
kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 (G1) na
stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla
urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zespołów prądotwórczych o
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mocy powyżej 50kW, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej
regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej. Zamawiający
dopuszcza aby jedna osoba (ta sama) była osobą nadzorującą wszystkie lokalizacje. 1.2.2. Na
potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia, że osoba
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazana w pkt III ppkt 1.2.1 SIWZ posiada
wymagane uprawnienia złożone na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym
dokumencie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
Wykaz zawierający jedną dostawę w zakresie wykonania systemu zasilania gwarantowanego na kwotę,
co najmniej 250 000,00 zł netto wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej
wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana oraz
załączenia dowodów (opisanych w pkt III ppkt 1.1.3 SIWZ) określających czy dostawa została wykonana
w sposób należyty sporządzonego wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1. Wykonawca poda producenta, model lub nr katalogowy oferowanych urządzeń - na załączniku nr 1 do
SIWZ - formularz ofertowy. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy,
wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go oraz że dostarczony
zasilacz UPS oraz akumulatory są fabrycznie nowe i pochodzą z bieżącej produkcji, tj. są nie starsze niż
6 miesięcy- złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 3.
Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia odpowiada parametrom technicznym określonym
w załączniku nr 3 do SIWZ - złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym
dokumencie. 4. Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji oddzielnie na: zasilacz UPS, na
akumulatory oraz na pozostały zakres przedmiotu zamówienia (lecz nie mniej niż gwarancja producenta)
od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru - złożone na załączniku nr 1 do SIWZ
- formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie gwarancji
za poprawność działania systemu zasilania gwarantowanego odpowiada Wykonawca - złożone na
załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie
Wykonawcy, że w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów,
wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca - złożone na załączniku nr 1 do
SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy o zaoferowanym
czasie reakcji nie większym niż 12 godzin i nie mniejszym niż godzina w przypadku uszkodzenia modułu
zasilacza UPS poprzez wymianę na sprawny i wolny od wad, 8. Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie
gwarancji wszelkie wskazane i stwierdzone usterki zostaną usunięte w następujących okresach
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czasowych: - 12 godzin w przypadku usterek krytycznych dla funkcjonowania systemu zasilania takich
jak uszkodzenie baterii akumulatorów lub innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo
zasilanych urządzeń lub ich użytkowników, - 72 godziny w przypadku awarii agregatu prądotwórczego, 24 godzin dla pozostałych awarii lub w okresie dłuższym za zgodą Zamawiającego, bez dodatkowych
kosztów dojazdu - złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym
dokumencie. 9. Oświadczenie Wykonawcy o jednorazowym przeszkoleniu pracowników Zamawiającego
w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia - złożone na załączniku nr 1 do SIWZ formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia
podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich
udziale - złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 70
2 - Czas reakcji na wymianę modułu w okresie gwarancji - 20
3 - Gwarancja na zasilacz UPS - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Umowa zostanie zawarta pomiędzy: Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zwaną dalej Zamawiającym,
a Wykonawcą. 2. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ projekt umowy. 3 Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian
postanowień umowy w zakresie: 3.1 przedłużenia terminu zakończenia dostawy i montażu systemów zasilania
gwarantowanego dla KPP Żywiec i KPP Kłobuck na pisemne zgłoszenie Wykonawcy w przypadku, gdy
niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem: 3.1.1 siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie
bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub
uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a których nie można było przewidzieć ani im
zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności (między innymi konieczność
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wykonania dodatkowych prac montażowych),
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 Budynek A, parter.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2015
godzina 10:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038
Katowice ul. J. Lompy 19 Budynek A, parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2015-09-17 07:50

