Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 48805-2015 z dnia 2015-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup telefonów IP. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załącznikach: 2.1 załączniku nr 2 do SIWZ - projekt umowy 2.2
załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia 3....
Termin składania ofert: 2015-04-16
Katowice: Zakup telefonów IP dla jednostek Policji woj. śląskiego
Numer ogłoszenia: 144291 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
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: 48805 - 2015r.
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: Zakup telefonów IP dla jednostek Policji
woj. śląskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup telefonów IP.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach: 2.1 załączniku nr 2 do
SIWZ - projekt umowy 2.2 załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia 3. Wykonawca
może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy
oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy powierza
podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com
wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy
jego/ich udziale. 5. Zamawiający wymaga aby gwarancja na dostarczony asortyment wynosiła min.
24 miesiące od dnia dostawy. 6. Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był produkowany
jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz
gatunku I-go. Asortyment nie może być wyprodukowany wcześniej niż 12 miesięcy od dnia
dostawy. 7. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę asortymentu do Zamawiającego
na własny koszt. 8. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych dla oferowanych
przez Wykonawcę urządzeń w języku polskim lub angielskim. 9. Zamawiający wymaga, aby
dostarczony asortyment 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. 10. Ilekroć w opisie
przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza
produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o takim samym
przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie
użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy.
11. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości dostarczonego
asortymentu. Ilość asortymentu przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji będzie wynikać
z potrzeb Zamawiającego, na które środki zostaną przeznaczone z różnicy między kwotą
przeznaczoną na realizację zamówienia a ceną wybraną jako najkorzystniejszą. 12. Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu
dodatkowego asortymentu. 13. Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę przed
zawarciem umowy o możliwości skorzystania z prawa opcji bądź odstąpienia. W przypadku
skorzystania z prawa opcji Zamawiający zastrzega, że dostawy zakupywanego sprzętu w ramach
opcji będą następowały sukcesywnie w okresie 60 dni od dnia poinformowania mailowo lub
pisemnie Wykonawcy jednak nie później niż do dnia 10.12.2015r. W przypadku skorzystania
z prawa opcji Zamawiający prześle wypełniony formularz cenowy - opcji wraz z wykazem sprzętu,
który zostanie zakupiony w ramach opcji. 14. Zamawiający zastrzega możliwość dostaw
asortymentu w ramach opcji jednorazowo lub sukcesywnie zgodnie z zamówieniem. 15.
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.
Jednostkowa cena asortymentu zakupionego w ramach opcji będzie taka sama jak cena jednostkowa
zawarta w ofercie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.55.00.00-3.
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
INNERGO SYSTEMS Sp. z o.o., ul. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480487,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 592168,74
Oferta z najniższą ceną: 592168,74 / Oferta z najwyższą ceną: 837640,00
Waluta: PLN .

