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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 107729-2015 z dnia 2015-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1. Nazwa nadana zamówieniu: ZP-2380-201-51/2015 Zakup materiałów budowlanych i elektrycznych dla KWP
w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania i
obejmuje: Zadanie nr 1 - Zakup i...
Termin składania ofert: 2015-07-29

Katowice: ZP-2380-201-51/2015 Zakup i dostawa materiałów
budowlanych i elektrycznych dla KWP w Katowicach i jednostek
terenowych garnizonu śląskiego
Numer ogłoszenia: 316626 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
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: 107729 - 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-2380-201-51/2015 Zakup i dostawa
materiałów budowlanych i elektrycznych dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu
śląskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZP-2380-201-51/2015 Zakup i dostawa materiałów
budowlanych i elektrycznych 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, 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii
elektrycznej, 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna, 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i
lampy elektryczne 3. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania i obejmuje: 3.1 Zadanie nr 1 Zakup i dostawa materiałów budowlanych 3.2 Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa materiałów elektrycznych

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=316626&rok=2015-11-24

2015-11-24

Strona 2 z 3

4. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do
SIWZ: 4.1 dla zadania nr 1 - zakup i dostawa materiałów budowlanych, załącznik nr 2 do SIWZ projekt
umowy, załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy dla zadania nr 1. 4.2 dla zadania nr 2 -zakup i
dostawa materiałów elektrycznych, załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy, załącznik nr 4 do SIWZ formularz cenowy dla zadania nr 2. 5. Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był fabrycznie
nowy, I gatunku, spełniający wymagania wskazane przez Zamawiającego dla danego zadania w
załącznikach nr 3 i nr 4 do SIWZ- formularzu cenowym . 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na
dostarczony przedmiot umowy dla danego zadania, wyszczególniony w załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ
udzielił gwarancji oraz przydatności dla poszczególnych asortymentów z poszczególnych pozycji na
okres wskazany w tych załącznikach. Uwaga: termin ważności nie może być krótszy niż gwarancja
producenta na dany produkt. 7. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu zakup asortymentu
w ramach opcji, o której mowa w w § 2 ust. 3 projektu umowy, dla której graniczna wartość zostanie
ustalona w formie maksymalnej dopuszczalnej wartości i ilości, określonej jako 100% wartości dla
każdego asortymentu w zamówieniu podstawowym; zakres asortymentu zakupywanego w ramach tej
opcji zostanie określony przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu w przypadku podjęcia decyzji o
skorzystaniu z opcji. 8. Cena jednostkowa asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie taka jak
cena asortymentu wskazana w załącznikach nr 3 i nr 4 do SIWZ - formularzu cenowym. Ponadto
asortyment zakupywany w ramach opcji musi być tego samego typu, tego samego producenta oraz
podlegać takiej samej gwarancji, co wskazany w załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ - formularzu cenowym.
9. Dostawa asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie odbywać się sukcesywnie,zgodnie z
potrzebami Zamawiającego, w terminie do 20.12.2015 r. - dla zadania nr 1 i/lub nr 2 w ramach opcji, w
terminie 7 dni od momentu zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego faxem lub mailem. 10.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z prawa opcji. 11. 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 i nr 4 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne,
oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważność Zamawiający uzna
materiały budowlane i elektryczne o takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do
SIWZ, o co najmniej o takim samym zakresie użytkowania.
II.4) 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, 31.20.00.00-8, 31.60.00.00-2, 31.50.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2

Nazwa: Zakup i dostawa materiałów elektrycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo EL12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27005,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16151,16
Oferta z najniższą ceną: 16151,16 / Oferta z najwyższą ceną: 23219,24
Waluta: PLN .

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=316626&rok=2015-11-24

2015-11-24

