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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135788-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych
2016/S 077-135788

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

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.3.2016, 2016/S 051-084516)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:14521210, 44174000, 33133000, 33954000, 24950000, 35200000, 39293000, 33140000, 33696300, 39225720
Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych
Folia
Akcesoria do odcisków stomatologicznych
Zestawy do zbierania dowodów biologicznych
Specjalistyczne produkty chemiczne
Sprzęt policyjny
Wyroby sztuczne
Materiały medyczne
Odczynniki chemiczne
Słoiki
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów techniki kryminalistycznej dla jednostek terenowych garnizonu
śląskiego oraz KWP w Katowicach na lata 2016-2017.
2. Zamówienie zostało podzielone na dziesięć zadania i obejmuje:
2.1. Zadanie nr 1 – folie daktyloskopijne.
2.2. Zadanie nr 2 – proszki daktyloskopijne.
2.3. Zadanie nr 3 – pędzle daktyloskopijne.
2.4. Zadanie nr 4 – wymazówka biologiczna z torebką oraz zestaw do pobierania materiału biologicznego.
2.5. Zadanie nr 5 – pochłaniacze zapachów.
2.6. Zadanie nr 6 – słoje, wieczka i folia aluminiowa.
2.7. Zadanie nr 7 – środki do utrwalania śladów.
2.8. Zadanie nr 8 – materiały daktyloskopijne.
2.9. Zadanie nr 9 – skalówki, linijki oraz numerki dowodowe.
2.10. Zadanie nr 10 – skalpele, pincety i itp.
(...).
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
zadania nr 1 – w wysokości 4 800 PLN;
zadania nr 2 – w wysokości 2 000 PLN;
zadania nr 3 – w wysokości 1 800 PLN;
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zadania nr 4 – w wysokości 14 000 PLN;
zadania nr 5 – w wysokości 800 PLN;
zadania nr 6 – w wysokości 400 PLN;
zadania nr 7 – w wysokości 1 700 PLN;
zadania nr 8 – w wysokości 1 400 PLN;
zadania nr 9 – w wysokości 1 200 PLN;
zadania nr 10 – w wysokości 600 PLN.
(...).
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej:
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Aukcja zostanie przeprowadzona dla zadań nr 1 i 4
jeżeli do każdego z ww. zadań zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. (...).
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.4.2016 - 11:00
Dokumenty odpłatne: nie.
VI.3) Informacje dodatkowe:
Przedmiot umowy dla 10-ciu zadań został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy 21 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy. Etap drugi od 1.1.2017 do 15.2.2017. Zamawiający zastrzega możliwość realizowania części etapu
drugiego w 2016 roku do 50 % wartości zamówienia dla danego zadania w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
złożenia zamówienia. W przypadku skorzystania z możliwości realizacji części asortymentu drugiego etapu w terminie
wskazanym wyżej Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
19.4.2016 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
19.4.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
19.4.2016 (12:30)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów techniki kryminalistycznej dla jednostek terenowych garnizonu
śląskiego oraz KWP w Katowicach na lata 2016-2017.
2. Zamówienie zostało podzielone na dziesięć zadania i obejmuje:
2.1. Zadanie nr 1 – folie daktyloskopijne.
2.2. Zadanie nr 2 – proszki daktyloskopijne.
2.3. Zadanie nr 3 – pędzle daktyloskopijne.
2.4. Zadanie nr 4 – wymazówka biologiczna z torebką oraz zestaw do pobierania materiału biologicznego.
2.5. Zadanie nr 5 – pochłaniacze zapachów.
2.6. Zadanie nr 6 – słoje, wieczka i folia aluminiowa.
2.7. Zadanie nr 7 – środki do utrwalania śladów.
2.8. Zadanie nr 8 – materiały daktyloskopijne.
2.9. Zadanie nr 9 – skalówki, linijki oraz numerki dowodowe.
2.10. Zadanie nr 10 – skalpele, pincety i itp.
2.11 Zadanie nr 11 – Zestaw do pobierania DNA
(...).
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium
zadania nr 1 – w wysokości 4 800 PLN;
zadania nr 2 – w wysokości 2 000 PLN;
zadania nr 3 – w wysokości 1 800 PLN;
zadania nr 4 – w wysokości 5 800 PLN;
zadania nr 5 – w wysokości 800 PLN;
zadania nr 6 – w wysokości 400 PLN;
zadania nr 7 – w wysokości 1 700 PLN;
zadania nr 8 – w wysokości 1 400 PLN;
zadania nr 9 – w wysokości 1 200 PLN;
zadania nr 10 – w wysokości 600 PLN;
zadania nr 11 – w wysokości 8 200 PLN.
(...).
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej:
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Aukcja zostanie przeprowadzona dla zadań nr 1, 4
i 11 jeżeli do każdego z ww. zadań zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. (...).
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.5.2016 - 11:00
Dokumenty odpłatne: nie.
VI.3) Informacje dodatkowe:
Przedmiot umowy dla 11-tu zadań został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy 21 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy. Etap drugi od 1.1.2017 do 15.2.2017. Zamawiający zastrzega możliwość realizowania części etapu
drugiego w 2016 roku do 50 % wartości zamówienia dla danego zadania w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
złożenia zamówienia. W przypadku skorzystania z możliwości realizacji części asortymentu drugiego etapu w terminie
wskazanym wyżej Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
11.5.2016 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
11.5.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
11.5.2016 (12:30)


