
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 67307-2016 z dnia 2016-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów wraz z osprzętem dla KPP Wodzisław
Śląski. 2 Szczegółowe informacje dotyczące sprzętu znajdują się w załącznikach: 2.1 Załącznik nr

1 - Formularz ofertowy 2.2 Załącznik nr 2...
Termin składania ofert: 2016-06-10 

Katowice: ZP-2380-181-51/2016 Zakup radiotelefonów noszonych wraz z osprzętem dla KPP
Wodzisław Śląski.

Numer ogłoszenia: 132305 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
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: 67307 - 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, 40-038 
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: ZP-2380-181-51/2016 Zakup 
radiotelefonów noszonych wraz z osprzętem dla KPP Wodzisław Śląski..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3)  Określenie  przedmiotu  zamówienia: 1  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa
radiotelefonów wraz z osprzętem dla KPP Wodzisław Śląski. 2 Szczegółowe informacje dotyczące
sprzętu znajdują się w załącznikach: 2.1 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2.2 Załącznik nr 2 -
Projekt  umowy 2.3  Załącznik  nr  3  -  opis  przedmiotu  zamówienia  -  radiotelefon  noszony  2.4
Załącznik  nr  4  -  opis  przedmiotu  zamówienia  -  zestaw  kamuflowany  2.5  Załącznik  nr  5  -
specyfikacja  techniczna  -  kondycjoner  do  baterii  2.6  Załącznik  nr  6  -  protokół  odbioru  3
Zamawiający informuje, iż w celu wyboru oferty najkorzystniejszej ocenie podlegać będzie cena
brutto oraz okres gwarancji dla urządzeń wskazanych w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do
SIWZ. 4 Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca. 5 W przypadku
wykazania przez Wykonawcę iż zaoferowany sprzęt w ramach zamówienia, został  wycofany ze
sprzedaży  lub  zaprzestano  jego  produkcji,  brak  jest  dostępu  do  niego  na  rynku  polskim
(potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający
dopuszcza  możliwość  zaoferowania  i  dostarczenia  innego  sprzętu  pod  warunkiem,  iż
funkcjonalność sprzętu pozostanie bez zmian, a cena nie będzie wyższa od zaoferowanej w ofercie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67307&rok=2016-06-02


Wykonawcy. 6 Wykonawca dostarczy zakupiony asortyment do KWP w Katowicach ul. Lompy 19.
7 Zamawiający wymaga aby gwarancja na dostarczony asortyment wynosiła minimum 36 miesięcy
od dnia dostawy, oraz aby gwarancja na akumulatory wchodzące w skład radiotelefonów noszonych
wynosiła min. 12 miesięcy. 8 Zamawiający wymaga oświadczenia o udzieleniu określonego okresu
gwarancji  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  -formularz  ofertowy.  9  W  okresie  gwarancji  sprzęt
podlegający naprawie Wykonawca zobowiązany jest odebrać i dostarczyć po naprawie do KWP
Katowice.  10  Wykonawca  w  ramach  dostawy  zapewnia  wniesienie  sprzętu  do  pomieszczeń
wskazanych przez pracowników Zamawiającego oraz zamontuje sprzęt, skonfiguruje i uruchomi
w  lokalizacji  wskazanej  przez  Zamawiającego  na  własny  koszt.  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..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.52.20.00-8.

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: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Aksel Sp. z o.o., ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240343,90 PLN.

IV.6)  INFORMACJA  O  CENIE  WYBRANEJ  OFERTY  ORAZ  O  OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 251978,19 

• Oferta z najniższą ceną: 251978,19 / Oferta z najwyższą ceną: 255941,50 

• Waluta: PLN .


