
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 127781-2015 z dnia 2015-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup niszczarek. 2 Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu 
zamówienia znajdują się w: 2.1 załączniku nr 2 do SIWZ - projekt umowy 2.2 załączniku nr 3 do SIWZ - 
formularz cenowy ...
Termin składania ofert: 2015-09-07

Katowice: : ZP-2380-285-65/15 Zakup niszczarek dla jednostek Policji

garnizonu śląskiego

Numer ogłoszenia: 279354 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015

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: 127781 - 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: : ZP-2380-285-65/15 Zakup niszczarek dla 

jednostek Policji garnizonu śląskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup niszczarek. 2 

Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w: 2.1 załączniku nr 2 do 

SIWZ - projekt umowy 2.2 załączniku nr 3 do SIWZ - formularz cenowy 2.3 załączniku nr 4 do SIWZ - 

miejsce dostaw 2.4 załączniku nr 5 do SIWZ - osoby upoważnione do odbioru zamawianego asortymentu 

oraz do kontaktów z Wykonawcą z ramienia jednostek garnizonu śląskiego. 3 Zamawiający wymaga aby 

dostarczony asortyment wskazany w załączniku nr 3 do SIWZ pochodził z polskiej dystrybucji. 4 

Zamawiający przewiduje, że zakupi w ramach opcji do 50% asortymentu dla każdego typu niszczarek 

wynikającego zakupionego w ramach zamówienia podstawowego. 5 Zamawiający skorzysta z prawa opcji w 

przypadku pozyskania dodatkowych środków i/lub z różnicy wynikających między kwotą przeznaczoną na 

realizację zamówienia a ceną wybraną jako najkorzystniejszą. 6 Podane w załączniku nr 3 do SIWZ - 

formularz cenowy - specyfikacji ilości asortymentu stanowią minimum, które Zamawiający na pewno 

zrealizuje w ramach zamówienia. 7 Cena jednostkowa asortymentu dostarczonego w ramach opcji będzie 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=127781&rok=2015-08-28


taka jak cena asortymentu wskazana przez Wykonawcę w wypełnionym załączniku nr 3 do SIWZ - formularz

cenowy. 8 Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta tego samego modelu i

o tych samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego wskazanego w 

wypełnionym załączniku nr 3 do SIWZ -formularz cenowy. 9 Zamawiający wymaga, aby cały asortyment 

objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, gatunku I, spełniał normy jakościowe i techniczne 

wskazane przez Zamawiającego odpowiednio w załącznikach nr 3 do SIWZ. 10 Wykonawca dostarczy 

asortyment w ramach opcji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia na e-mail 

Wykonawcy jednak nie później niż do dnia 15.12.2015r . W ramach prawa opcji dostawy mogą być 

realizowane dla innych jednostek garnizonu śląskiego niż wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ - miejsce 

dostaw. 11 Zamawiający wymaga aby gwarancja na zaoferowany sprzęt udzielił minimum 24 miesięcy licząc 

od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowane noże 

tnące była wystawiona na okres minimalny wskazany w załączniku nr 3 do SIWZ. 12 Wykonawca w ramach 

dostawy zapewnia wniesienie asortymentu do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 4 do SIWZ - miejsce 

dostaw oraz będzie zobowiązany do wniesienia zakupionego asortymentu do pomieszczeń wskazanego 

przez osoby do kontaktu wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ. 13 Wykonawca przeszkoli dwóch 

pracowników Zamawiającego z danej jednostki w zakresie obsługi niszczarki korytarzowej z oliwieniem - 

punkt 3 z załącznika nr 3 do SIWZ. Szkolenie musi odbyć się w dniu dostawy i musi obejmować instruktaż 

prawidłowego użytkowania sprzętu. 14 Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia będzie podpisanie 

protokołu odbiorów jakościowo-ilościowego. 15 Parametry asortymentu opisane w załącznikach od nr 3 do 

SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia, formularzu cenowym stanowią minimalne wymagania 

Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny, a wykazanie 

równoważności (zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy PZP) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania 

rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające parametry 

techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne 

do określonych przez Zamawiającego tzn. posiadają zgodność w zakresie wymiarów, koloru i innych 

parametrów funkcjonalnych. 16 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..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.14.00-8.

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: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

•BOMA POLSKA S.C. Edyta Ciempa, Anna Kosowska, Maciej Kuczyński., Mierzejewskiego 18, 40-705 

Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175211,36 PLN.

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

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 180048,63

•Oferta z najniższą ceną: 180048,63 / Oferta z najwyższą ceną: 180048,63

•Waluta: PLN .


