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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 790222016 z dnia 20160406 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Katowice
1.1. Przedmiotem umowy jest dostawa telefonów komórkowych na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek
podległych w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji w przypadku skorzystania z niego
przez Zamawiającego w ilościach...
Termin składania ofert: 20160415

Katowice: ZP2380796/2016 Zakup telefonów komórkowych na potrzeby
KWP w Katowicach i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 63669  2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
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: 79022  2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40038 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: ZP2380796/2016 Zakup telefonów komórkowych na
potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem umowy jest dostawa telefonów komórkowych
na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach
prawa opcji w przypadku skorzystania z niego przez Zamawiającego w ilościach wskazanych w załączniku nr
3 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupywanych telefonów komórkowych
maksymalnie do 10 % ilości zamówienia podstawowego, w ramach prawa opcji. W przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe telefonów tj: za 1 aparat
telefoniczny będą identyczne jak ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy 1.2. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia, minimalne wymogi dotyczące zakupywanych telefonów komórkowych, wymogi
dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ, 1.3. Zamawiający w
załączniku nr 3 do 31.05.2016 bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?
ogloszenie=show&pozycja=79022&rok=20160406 http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=63669&rok=20160601
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ogloszenie=show&pozycja=79022&rok=20160406 2/7 SIWZ podał przykładowy model telefonów
komórkowych, przy czym dopuszcza złożenie ofert równoważnych w tym zakresie. Tym samym Wykonawca
może zaoferować inny model niż wskazany pod warunkiem, że posiada on co najmniej te parametry
(programy, funkcje) które zostały podane. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatów o wskazanych
parametrach lub lepszych niż podane. Udowodnienie równoważności sprzętu leży po stronie Wykonawcy. 1.4.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone aparaty komórkowe na okres nie krótszy niż 24
miesiące, a na baterie 6 miesięcy od dnia dostawy. Szczegółowe warunki serwisowe oraz gwarancji określa
załącznik nr 3 do SIWZ. Do każdego dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające
numery seryjne Sprzętu, termin i warunki ważności gwarancji. W tracie obowiązywania umowy oraz okresu
gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny transport uszkodzonych i naprawionych. Odbiór i dowóz sprzętu
dokonywany będzie z i do siedziby Zamawiającego Wydział Teleinformatyki KWP, Katowice ul. Lompy 19 w
godzinach 8:00 14: 00. Gwarancja obejmuje: wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie
deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych, naprawę wykrytych uszkodzeń w tym
wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe, usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w
działaniu urządzeń i oprogramowaniu. Maksymalny czas naprawy urządzenia 14 dni kalendarzowe od dnia
przekazania do naprawy. Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 24
godzin uwzględniając dni robocze. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość
związanych z tym kosztów Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie
terminu gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 1.5. Oferowane telefony komórkowe w
ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji w przypadku skorzystania z niego przez
Zamawiającego muszą być fabrycznie nowe, gatunku I, wolne od wad fizycznych i prawnych, oznaczone
znakiem CE oraz dostarczone wraz z odpowiednim wyposażeniem (baterie, ładowarki). Oferowane telefony
komórkowe mają być bez blokady SIMLOCK. UWAGA: Dla realizacji zamówienia Wykonawca może
zaoferować tylko jeden model dla telefonu A i telefonu B. Zaoferowanie przez Wykonawcę więcej niż jednego
modelu będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ 1.6. Wykonawca może powierzyć
wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym wykonawca składa oświadczenie
wskazując zakres robót, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ ów...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.25.00.000.

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.
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IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Polkomtel Sp z o.o., ul. Postępu 3, 02676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 216872,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 216872,00
Oferta z najniższą ceną: 216872,00 / Oferta z najwyższą ceną: 216872,00
Waluta: PLN .
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