
ZP-2380-149/2016       Katowice, 13.05.2016 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE 
 

art. 25 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego 
Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży –Kraków 2016 

(Dz. U. 2016 poz. 393) 
 

I Nazwa i adres podmiotu zamawiającego: 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19, woj. śląskie. 
 
II Określenie celu i zakresu zamówienia: 
„Zakup, dostawa oraz przewóz we wskazane miejsca zakupionych płotków zaporowych ciężkich w ilości 
1200 sztuk w ramach realizacji zadań związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża 
Franciszka - Częstochowa 2016 - Przymierze” 
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 1200 sztuk płotków zaporowych ciężkich z podestem 

zapobiegającym przewróceniu i zapewniającym stabilność 
2 Kod CPV 44210000- konstrukcje i części konstrukcji 
3 Parametry płotków:  

a) wymiary: długość 2000-2200mm, wysokość 1000-1100mm, 
b) waga: 48-68 kg, 
c) składany podest, 
d) możliwość łączenia płotków, 
e) wykonane z metalu, 
f) ocynkowane ogniowo, 
g) trwałe oznakowanie każdego płotka w widocznym miejscu tj. w górnej prawej części napisem o 

treści: „KWP KATOWICE” o wysokości czcionki nie mniejszej niż 20 mm (np. wybijanie, 
grawer), 

h) przeznaczone do odgradzania tłumu podczas organizowanych imprez masowych 
i) Zamawiający dołącza do SWZiP zdjęcie poglądowe posiadanych płotków zaporowych - załącznik 

nr 2 do SWZIP 
4 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji zostały określone w załączniku nr 

1 do SWZiP - umowa projekt 
5 Zamawiający wymaga aby:  
 a) Dostawa przedmiotu umowy wraz z opcją nastąpiła do miasta Częstochowa ul. 7 Kamienic do 

godziny 600 w dniu 27.07.2016 r. Rozładunek Zamawiający zapewni we własnym zakresie. 
Przewidywany czas rozładunku 8 godzin. Zamawiający zastrzega sobie wskazanie dodatkowych 
punktów rozładunku w Częstochowie w okolicy ul. 7 Kamienic. 

b) Przewiezienie przedmiotu zamówienia w dniu 28.07.2016 r. po godzinie 1500 z miejsca dostawy do 
SPPP Częstochowa w ilości 200 szt, SPPP Bielsko-Biała w ilości 200 szt oraz do KWP w 
Katowicach Wydział Zaopatrzenia - Magazyny ul. Kochłowicka 5 pozostała ilość. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany ilości do poszczególnych lokalizacji. Załadunek i rozładunek 
Zamawiający zapewni we własnym zakresie. 

c) Wykonawca na 48 godzin przed dostawą potwierdził gotowość dostawy tj. termin i godzinę dostawy, 
zawiadomieniem wysłanym do Zamawiającego. 

d) W przypadku braku potwierdzenia gotowości dostawy, Wykonawca zapewnił zastępcze wykonanie 
umowy w dniach 27.072016-28.07.2016 poprzez dostarczenie płotków zaporowych ciężkich w ilości 
1200 szt. 

e) W przypadku częściowego przyjęcia asortymentu w dniu 27.07.2016 r., Wykonawca zabezpieczył 
zastępcze wykonanie umowy na ilość nieprzyjętych/brakujących płotków bądź pokrył koszty 
wynajęcia ich przez KWP w Katowicach. Ewentualny zwrot kosztów wynajęcia płotków przez KWP 
w Katowicach nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez KWP w Katowicach 

6 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przeglądu realizacji płotków u Wykonawcy 
w terminach od 11.07.2016 r. do 21.07.2016 r.  

7 Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanych płotków: 
a) Ilości asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie wynikać z kwoty stanowiącej różnicę 

pomiędzy kwotą brutto przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia a ceną 
ofertową brutto wynikającą z oferty. 

b) Dostawa asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie musiała się odbyć w terminie 
określonym dla realizacji niniejszego zamówienia tj. do miasta Częstochowa ul. 7 Kamienic do 
godziny 600 w dniu 27.07.2016 r. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwał dodatkowy czas 
na realizację zamówienia. 



c) Zamawiający wymaga, aby asortyment dostarczony w ramach opcji posiadał te same właściwości 
co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego. 

d) Zamawiający wymaga, aby ceny jednostkowe asortymentu zakupywanego w ramach opcji były 
takie same jak ceny asortymentu podstawowego. 

8 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą specyfikacji technicznej płotków. 
9 Zamawiający wymaga aby dostarczany asortyment był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych 

i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I. 
10 Zamawiający wymaga dostarczenia i przewiezienia asortymentu na własny koszt z miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego w ust 5 a do miejsc wskazanych ust. 5 b. 
11 Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na dostarczany asortyment. Okres gwarancji będzie 

liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego. 
a) Zamawiający wymaga dostarczenia w dniu odbioru dokumentów gwarancyjnych w których 

Wykonawca określi zakres nie objęty gwarancją oraz sposób konserwacji i jej częstotliwość. 
Konserwacja asortymentu nie może powodować utraty gwarancji. 

b) Zamawiający wymaga aby wady ukryte asortymentu ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca 
usuwał niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego. 

c) Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji asortyment podlegający naprawie Wykonawca 
odbierał i dostarczał po naprawie do Zamawiającego tj. KWP w Katowicach Wydział Zaopatrzenia 
- Magazyny ul. Kochłowicka 5 

11 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZiP Wykonawca złoży oświadczenie wskazując zakres, jaki będzie 
realizował przy udziale podwykonawcy/ów. 

12 Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnie przez Wykonawców np. w Konsorcjum. 
13. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta w wyniku badania i oceny ofert spełni wymogi 

Zamawiającego i będzie najkorzystniejsza cenowo zostanie zaproszony do zawarcia umowy. Zaproszenie 
zostanie wysłane poprzez platformę zakupową. Miejsce oraz termin zostanie określone w zaproszeniu. 

14 Składanie ofert odbędzie się na platformie zakupowej dostępnej pod adresem: 
https://slaska-policja.eb2b.com.pl/auction/organizer/preview-auction/id/26966 

15 Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować za pośrednictwem platformy zakupowej. 
 
UWAGA! 
Zamawiający informuje, iż może odrzucić ofertę Wykonawcy na każdym etapie postępowania bez podania 
przyczyny. 
Zamawiający informuje, iż może unieważnić postępowanie na każdym etapie postępowania bez podania 
przyczyny. 
Zamawiający informuje, iż postępowanie nie jest objęte przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
III Czas realizacji: 
1 Dostawa przedmiotu umowy wraz z opcją do miasta Częstochowa ul. 7 Kamienic do godziny 600 w dniu 

27.07.2016 r. Zamawiający zastrzega sobie wskazanie dodatkowych punktów rozładunku w 
Częstochowie w okolicy ul. 7 Kamienic. 

2 Przewiezienie przedmiotu zamówienia w dniu 28.07.2016 r. po godzinie 1500 z miejsca dostawy do SPPP 
Częstochowa w ilości 200 szt, SPPP Bielsko-Biała w ilości 200 szt oraz do KWP w Katowicach Wydział 
Zaopatrzenia - Magazyny ul. Kochłowicka 5 pozostała ilość.  

 
IV Warunki udziału w postępowaniu: 
1 Wykonawcy zainteresowani niniejszym postępowaniem winni zalogować się/zarejestrować się na 

platformie zakupowej i postępować zgodnie z instrukcjami na niej zawartymi www.eb2b.com.pl  
2 Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i Postępowania. 
 
V Czas i miejsce składania ofert: 
1. Wykonawca składa całą ofertę elektronicznie na platformie zakupowej w terminie do dnia 18.05.2016r. 

godz. 1200 
2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2016r. godz. 1200. 
3 Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale IV SWZiP. 

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/auction/organizer/preview-auction/id/26966 
 
VI Informacje dodatkowe. 
1 Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór 
partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym, ani na wybór 
koncesjonariusza w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 



2 Postępowanie będzie przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie potencjalnych podmiotów i oferowanych przez nich rozwiązań. 


