Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Katowice: ZP-2380-313-51/2015 Zakup materiałów budowlanych dla KWP w Katowicach
i jednostek terenowych garnizonu śląskiego.
Numer ogłoszenia: 141185 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015
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-2380-313-51/2015 Zakup
materiałów budowlanych dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa nadana
zamówieniu: ZP-2380-313-51/2015 Zakup materiałów budowlanych dla KWP w Katowicach
i jednostek terenowych garnizonu śląskiego. 2. kody CPV: 44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy,
03419000-0 - Drewno cięte, 44500000-1 - Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania,
łańcuchy i sprężyny ,42130000-1 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura, 31300000-9 - Drut
i kabel izolowany. 3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się
w załączniku nr 2 do SIWZ projekt umowy, załączniku nr 3 do SIWZ - formularz cenowy
4. Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był fabrycznie nowy, I gatunku, spełniający
wymagania wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ- formularzu cenowym.
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy wyszczególniony
w załączniku nr 3 do SIWZ udzielił gwarancji oraz przydatności dla poszczególnych asortymentów
z poszczególnych pozycji na okres wskazany w tym załączniku. Uwaga: termin ważności nie może
być krótszy niż gwarancja producenta na dany produkt. 6. 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).
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 równoważność
Zamawiający uzna materiały budowlane o takim samym przeznaczeniu jak wskazane
w załącznikach do SIWZ, o co najmniej o takim samym zakresie użytkowania. Udowodnienie
równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania produktów
równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty informacji o produkcie
umożliwiającą identyfikację produktu, w języku polskim np.: kartę charakterystyki, kartę produktu.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.80.00.00-8, 03.41.90.00-0, 44.50.00.00-1,
42.13.00.00-1, 31.30.00.00-9.
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: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
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:
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
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie Wykonawcy o tym, że dostarczany asortyment jest fabrycznie nowy, I gatunku,
spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego w formularzu cenowym oraz że jakiekolwiek
odstępstwo od wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia będzie podstawą reklamacji
dostarczonego asortymentu -złożone na formularzu ofertowym stanowiących załącznik nr 1 do
SIWZ. 2. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot zamówienia dla każdej pozycji
złożony na formularzu cenowym stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga: W przypadku gdy
Wykonawca nie wpisze w jakiejś pozycji (pozycjach) zaoferowanej gwarancji, Zamawiający uzna
na podstawie złożonego oświadczenia w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz cenowy, że udziela
gwarancji minimalnej wskazanej w kolumnie 8 dla danej pozycji 3. Oświadczenie Wykonawcy
o korzystaniu z podwykonawców (złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ).
W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania
części zamówienia, które Wykonawca zamierza im powierzyć.
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 - 90
• 2 - Okres gwarancji - 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
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - projekt umowy
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
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy
19 blok A, Sekretariat Zespołu Zamówień Publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół
Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok A Sekretariat Sekretariat Zespołu
Zamówień Publicznych.
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

