Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/

Katowice: ZP-2380-170-7-2016 Zakup i dostawa akcesoriów
komputerowych dla LK, CBŚP, BSW, KMP,KPP i KWP Katowice
Numer ogłoszenia: 92619 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
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.
•Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-170-7-2016 Zakup i dostawa
akcesoriów komputerowych dla LK, CBŚP, BSW, KMP,KPP i KWP Katowice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
sprzedaż i dostawa na rzecz Zamawiającego akcesoriów komputerowych określonych w załączniku nr 3 do
SIWZ - formularz cenowy. 2. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do
SIWZ - projekt umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający
przewiduje maksymalnie 3 dostawy do każdej jednostki Policji w garnizonie śląskim wskazanych
w załączniku nr 5 - wykaz jednostek, dane teleadresowe ( pozycji od 1 do 32): 5. Każda dostawa dla
jednostek policji będzie realizowana do , tygodni (maksymalnie do 6 tygodni) od dnia przesłania zamówienia.
zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym. Uwaga: W przypadku gdy
Wykonawca nie wpisze terminu dostawy, Zamawiający uzna na podstawie złożonego oświadczenia w
załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy, że Wykonawca dostarczy asortyment w maksymalnym
terminie tj. 6 tygodni i wówczas zastosuje zasady punktacji zgodnie z Rozdziałem SIWZ. 6. Dostawy dla
KWP Katowice będą sukcesywne w ramach potrzeb od dnia zawarcia umowy na podstawie złożonych

zamówień w terminie , tygodni (maksymalnie do 6 tygodni).* zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy
złożonym na formularzu ofertowym. Brak limitu dostawa. 7. Zamawiający wymaga aby wykonawca na
zakupiony asortyment udzielił gwarancji nie mniejszej niż wskazana w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz
cenowy liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowo - ilościowego bez zastrzeżeń przez
przedstawicieli stron. W przypadku kiedy gwarancja producenta będzie dłuższa od gwarancji wymaganej
przez zamawiającego obowiązywać będzie gwarancja producenta. 8. Zamawiający przewiduje w ramach
zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanych akcesoriów komputerowych 20%. zakres asortymentu
zakupywanego w ramach tej opcji zostanie określony przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu 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 (ten zakres asortymentu zostanie zakupiony przez Zamawiającego w przypadku podjęcia
decyzji o skorzystaniu z prawa opcji). 9. Zamawiający żąda aby procesor wskazany w pozycji 81 formularza
cenowego - PROCESOR CPU Benchmarks wraz z dedykowanym przez producenta chłodzeniem posiadał
wydajność min 5189 pkt w teście PassMark http://cpubenchmark.net - oraz w pozycji 82 formularza
cenowego - PROCESOR CPU Benchmarsk wraz z dedykowanym przez producenta chłodzeniem posiadał
wydajność min 6343 pkt w teście PassMark http:cpubenchmark.net - niniejszy test stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ- PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs- z dnia 18_03_2016, w przypadku gdy
Wykonawca zaoferuje inny asortyment niż wskazany w pozycjach 81,82,76 i 77 płyty główne (poz. 76 i 77)
oraz procesory z wymienionych pozycji 81 i 82 muszą ze sobą współpracować. 10. Zamawiający, żąda aby
dostarczony asortyment w ramach podstawowego oraz w ramach opcji był produkowany jako fabrycznie
nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go oraz dostarczony
asortyment podlegający ocenie zgodności z certyfikatem CE posiadać oznaczenie CE. UWAGA: Zgodnie z
projektem umowy dopuszcza się zmianę asortymentu, w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż
zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, zgodnie ze
szczegółowymi zapisami określonymi w projektach umowy. 11. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W
przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części
zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ). UWAGA!!! Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia (w tym w załączniku nr 3 - formularz cenowy do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza
to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o takim
samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie
użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy. UWAGA!!!
Brak złożenia formularza cenowego skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89
ust. 1 pkt.2 PZP - jako niezgodną z SIWZ..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.70.00-9, 30.23.72.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8000,00 zł 1.Wadium
należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050
5013 9120 0000. Rachunek bankowy Zamawiającego jest rachunkiem nieoprocentowanym. Zaleca się
umieszczenie dopisku - wadium dot. ZP-2380-170-7/16 . Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie
do dnia 27.06.2016 do godziny 10.00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa
wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 27.06.2016 o godzinie 10.00 znajdzie się na
koncie Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek
bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza
dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka
dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku.
Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie
gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w
konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Wadium w innej formie niż w
ppkt. 2 należy załączyć (oryginał) do oferty w oddzielnej kopercie . Wadium w innej formie musi zostać
złożone najpóźniej do dnia 27.06.2016 do godziny 10.00. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego
na okres wskazany w rozdz. VII SIWZ. Zamawiający zwraca się również z prośba o załączenie do oferty
kserokopię gwarancji. 4. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem
art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, b) w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) w art.46
ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 5. Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.
Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji
zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać jednego z członków konsorcjum.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu,określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1.1 Wykonawca musi wykazać się
posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania zamówienia polegającym
na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy akcesoriów
komupterowych o wartości co najmniej 120.000,00 zł netto lub kilku dostaw w ramach jednej
umowy o wartości łącznej, co najmniej 120.000,00 zł netto. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń
w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu
zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
Wykaz wykonanych dostaw zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty
1. Formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ) 2. Oświadczenie o gwarancji na przedmiot zamówienia
dla każdej pozycji zgodnie ze wskazaną przez Zamawiającego gwarancją Załączniku nr 3 do SIWZ formularz cenowy. 3. Oświadczenie o terminie dostawy - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr
1 do SIWZ). 4. Oświadczenie, że dostarczony asortyment wskazany w załączniku nr 3 do SIWZ
podlegający ocenie zgodności z certyfikatem CE winien posiadać oznaczenie CE oraz jest
produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu
oraz gatunku I-go. Złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 5. Zgodnie z art. 91 ust.
3A ustawy Pzp. Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację na formularzu ofertowym o
następującej treści Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie, nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym
oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania , oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku 6. Oświadczenie
Wykonawcy wskazujące, jaki zakres zamówienia będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów
złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie
(w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcy/om).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•1 - Cena - 90
•2 - Termin dostawy - 10
IV.2.2)

V przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
https://aukcje.uzp.gov.pl/
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2016
godzina 10:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych 40-038
Katowice ul. J. Lompy 19.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Od dnia zawarcia umowy do 31.03.2017r. lub do wyczerpania środków finansowych z
zastrzeżeniem zapisów z rozdziału I punkt 5 i 6 SIWZ..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

