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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1546-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Papier samokopiujący lub inny papier powielający
2016/S 002-001546

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
40-038 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
ZP-2380-119-36/2015 Zakup papieru ksero A-4, A-3 dla CBŚP, KWP i KMP/KPP woj. śląskiego na rok
2015-2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS PL22

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę:
1.1 papieru kserograficznego w formacie A4 o minimalnych parametrach: gramatura 80 g/m2, grubość 106,
białość (CIE) 146, nieprzezroczystość 92 o wilgotności nie większej niż 4,5 %; przeznaczonego do drukarek
laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk dwustronny), faksów, pakowany w ryzy po
500
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arkuszy w ilości 255 605 ryz.;
1.2 papieru kserograficznego w formacie A3 o minimalnych parametrach:gramatura 80 g/m2, grubość 106,
białość (CIE) 146, nieprzezroczystość 92 o wilgotności nie większej niż 4,5 %; przeznaczonego do drukarek
laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk dwustronny), faksów, pakowany w ryzy po
500
arkuszy w ilości 2 250 ryz.
Zamawiający wymaga podania w ofercie wartości nominalnej papieru wynikającej ze specyfikacji technicznej
wystawionej przez producenta lub dystrybutora (marka własna) papieru bez wskazywania odchyleń
wynikających z procesu produkcji papieru. W przypadku, gdy Wykonawca złoży specyfikacje techniczną
zawierającą odchylenia wynikające z procesu produkcji Zamawiający oceniając ofertę będzie brał pod uwagę
wartość nominalna parametru bez odchyleń.
2. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, gatunku I.
3. Dostawy będą realizowane wg potrzeb Zamawiającego do miejsc wskazanych w załączniku nr 4 do umowy
w
terminie do 3 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia, na koszt Wykonawcy. Dostawa winna odbywać
się
przy użyciu samochodu z windą do siedziby Zamawiającego w Katowicach tj. magazyn przy ul. Kochłowickiej
5 i/lub Poligrafia przy ul. Koszarowej 17 w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 do 14:00 (Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu rodzaj papieru, jego ilość i miejsce
dostawy).
Raz na kwartał dostawa papieru A-4 i A-3 będzie realizowana bezpośrednio do jednostek terenowych
garnizonu
śląskiego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu przez Wykonawcę z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem
terminu dostawy. Wykaz jednostek terenowych garnizonu śląskiego wraz z telefonami oraz ilościami i
miejscami
dostawy stanowi załącznik do umowy. Dostawy winny być zrealizowane w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni
robocze (poniedziałek – piątek).
4. Zamawiający przewiduje możliwość odbioru ostatniej partii zamówienia za rok 2015 dla KWP Katowice do
30.5.2016. W przypadku skorzystania z niniejszego zapisu Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej
w
terminie do 10.12.2015. Wielkość dostawy wynikać będzie z różnicy pomiędzy ilością papieru dostarczonego
do
Zamawiającego, a ilością papieru zaplanowanego do odbioru na ten rok.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym
wykonawca
składa oświadczenie wskazując zakres robót, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30197640, 30197644

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 127 976,95 PLN
Bez VAT
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Wilgotność papieru. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-2380-119-36/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 077-135974 z dnia 21.4.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Zakup papieru ksero A-4, A-3 dla CBŚP, KWP I KMP/KPP woj. śląskiego na rok 2015-2016
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.7.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe VECTOR Sp. z o.o.
40-749 Katowice
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 2 240 980,10 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
POLSKA

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135974-2015:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S2
05/01/2016
1546-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 4 / 4

05/01/2016 S2
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 4

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługuje odwołanie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
napodstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
— jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.1.2016


