Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 297486-2015 z dnia 2015-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa na rzecz Zamawiającego akcesoriów komputerowych
określonych w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularz cenowy. 2.Szczegółowy sposób realizacji zamówienia
został opisany w załączniku nr 2...

Katowice: Zakup akcesoriów komputerowych
Numer ogłoszenia: 342464 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015
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: 297486 - 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 akcesoriów komputerowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa na rzecz
Zamawiającego akcesoriów komputerowych określonych w załączniku nr 3 do ogłoszenia - formularz
cenowy. 2.Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w załączniku nr 2 ogłoszenia projekt umowy. 3. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanych
akcesoriów komputerowych. Ilość akcesoriów zakupionych w ramach opcji będzie wynikać z kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przewidzianą przez Zamawiającego na realizację zamówienia, a
najniższą ceną z licytacji elektronicznej. Cena jednostkowa akcesoriów komputerowych zakupionych w
ramach opcji będzie taka jak cena tych akcesoriów wskazana w formularzu cenowym. Dostawa
akcesoriów zakupionych w ramach opcji będzie musiała się odbyć w terminie określonym dla realizacji
niniejszego zamówienia zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do ogłoszenia tj. projektu umowy. Tym samym
Wykonawcy nie będzie przysługiwał dodatkowy czas na realizację zamówienia. Asortyment w ramach
zadania podstawowego został określony odpowiednio w załączniku nr 3 do ogłoszenia -ten zakres
asortymentu zostanie zakupiony przez Zamawiającego obligatoryjnie. Asortyment w ramach opcji, dla
której zakres został określony odpowiednio w załączniku nr 3 do ogłoszenia (ilość zakupowanego

asortymentu będzie podana po zawarciu umowy) -ten zakres asortymentu zostanie zakupiony przez
Zamawiającego w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z prawa opcji, ceny jednostkowe oraz rodzaj
- w tym producent, model - asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie identyczny jak dla
zamówienia podstawowego w złożonej ofercie - w takim przypadku dopuszcza się sukcesywną realizację
zakresu przy każdorazowym określeniu dla danego zamówienia zakresu i miejsca dostawy do dowolnej
jednostki Policji w garnizonie śląskim. 4. Zamawiający żąda aby procesor wskazany w pozycji 97
formularza cenowego - PROCESOR CPU Benchmarks wraz z dedykowanym przez producenta
chłodzeniem posiadał wydajność min 2228 pkt w teście PassMark http:cpubenchmark.net - oraz w pozycji
98 formularza cenowego - PROCESOR Intel vs AMD CPU Benchmarsk wraz z dedykowanym przez
producenta chłodzeniem posiadał wydajność min 4434 pkt w teście PassMark http:cpubenchmark.net testy z 09.10.2015r. niniejszy test stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia, w przypadku gdy Wykonawca
zaoferuje inny asortyment niż wskazany w pozycjach 91,92,97 i 98 płyty główne (poz. 91 i 92) oraz
procesory z wymienionych pozycji 97 i 98 muszą ze sobą współpracować. 5.Wykonawca może powierzyć
wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Wykonawca składa oświadczenie wskazujące zakres robót, jaki będzie realizował przy udziale
podwykonawcy-ów. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie np. konsorcjum o udzielenie
zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników
konsorcjum 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru
którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 8.
Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - w tym w załączniku nr 3 do ogłoszenia pojawiłyby się
nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny
Zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załączniku do ogłoszenia,
co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności
asortymentu spoczywa na Wykonawcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.70.00-9, 30.23.72.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
iT -Com Sp. J., ul. Bolesława Chrobrego 17, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164943,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 159600,00
Oferta z najniższą ceną: 159600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 202500,00
Waluta: PLN .

