
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 164825-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup akumulatorów 12V do samochodów osobowych, 
furgonów, ciężarowych, terenowych oraz motocykli eksploatowanych przez KWP Katowice i 
jednostki terenowe zgodnie z ilością, rodzajem wskazanym w załączniku...
Termin składania ofert: 2016-08-04 

Katowice: ZP238023454/2016 Zakup akumulatorów 12V do pojazdów służbowych i motocykli
eksploatowanych w śląskim garnizonie Policji
Numer ogłoszenia: 150710 - 2016; data zamieszczenia: 06.10.2016
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: 164825 - 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: ZP238023454/2016 Zakup 
akumulatorów 12V do pojazdów służbowych i motocykli eksploatowanych w śląskim garnizonie 
Policji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 
akumulatorów 12V do samochodów osobowych, furgonów, ciężarowych, terenowych oraz 
motocykli eksploatowanych przez KWP Katowice i jednostki terenowe zgodnie z ilością, rodzajem 
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ tj formularzu cenowym. 4. Dostarczany asortyment winien 
być fabrycznie nowy, I gatunku i posiadać 24 miesięcy gwarancji od dnia dostawy. 2. Wykonawca 
winien zobowiązać się do odbioru i utylizacji na własny koszt zużytych akumulatorów w ilości 
odpowiadającej ilości dostarczonego asortymentu. 3. Zaoferowane akumulatory muszą mieć takie 
same lub lepsze parametry od wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do 
SIWZ oraz by wymiarami pasowały do podanej marki i typu pojazdu wskazanych w załączniku nr 
3 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania akumulatorów różnych 
producentów, przy czym dla każdej pozycji może być zaoferowany jeden rodzaj akumulatora. Brak 
wskazania w formularzach cenowych załączniki nr 3 i nr 5 do SIWZ w kolumnie 12 producenta i 
lub modelu zaoferowanego akumulatora będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty, zgodnie z
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 5. Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia następować 
będzie sukcesywnie w trakcie trwania umowy po otrzymaniu przez Wykonawcę zgłoszenia od 
Zamawiającego. Maksymalny termin realizacji od chwili zgłoszenia zamówienia nie może 
przekroczyć 48 godzin licząc dni robocze od momentu otrzymania przez Zamawiającego 
potwierdzenia dostarczenia zgłoszenia do Wykonawcy drogą elektroniczną potwierdzenie 
otrzymania e-mail lub faksem potwierdzenie przesłania faksowe OK. Zgłoszenia będą przesyłane w
dni robocze poniedziałek piątek, w godz. 7.00 15.00. Dostawy winny być realizowane w godzinach 
od 7.30 do 14.30 w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku. Przykłady a. W 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164825&rok=2016-07-27


przypadku gdy Zamawiający zgłosi zamówienie w poniedziałek o godz. 10.45 realizacja 
zamówienia nie może przekroczyć terminu: środa godz. 10.45. b. W przypadku gdy Zamawiający 
zgłosi zamówienie w piątek o godz. 12.36 realizacja zamówienia nie może przekroczyć terminu 
wtorek godz. 12.36. c. W przypadku gdy Zamawiający zgłosi zamówienie w piątek o godz. 9.23, a 
poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy święto realizacja zamówienia nie może 
przekroczyć terminu środa godz. 9.23. 6. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu 
zwiększenie zakupywanego asortymentu w ramach prawa opcji. 7. Ceny jednostkowe 
akumulatorów zakupywanych w ramach opcji wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ będą takie 
same jak ceny akumulatorów wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ formularzu cenowym. 8. 
Graniczna wartość dla asortymentu w ramach opcji zostanie ustalona w formie maksymalnej 
dopuszczalnej wartości, określonej jako 20 proc. wartości zamówienia podstawowego zakres 
asortymentu zakupywanego w ramach tej opcji został określony przez Zamawiającego w załączniku
nr 5 do SIWZ. Zamawiający w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z opcji dopuszcza 
możliwość skorzystania z prawa opcji w części. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia 
innych ilości asortymentu w ramach prawa opcji niż określone w załączniku nr 5 do SIWZ, z 
zastrzeżeniem iż maksymalna wartość zamówienia w ramach opcji nie przekroczy 20 proc. wartości
zamówienia podstawowego. 9. Ponadto akumulatory zakupywane w ramach opcji muszą byś 
identyczne do zaoferowanych w ramach zamówienia podstawowego, tj muszą mieć takie same 
parametry, markę, model jak wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do 
SIWZ oraz by wymiarami pasowały do podanej marki i typu pojazdu wskazanych w załączniku nr 
3 do SIWZ. 10. Dostawa akumulatorów zakupywanych w ramach opcji będzie musiała się odbyć w 
terminie określonym dla realizacji zamówienia podstawowego. 11. Wykonawca może powierzyć 
wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia 
złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy om 
wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy om wykonania zamówienia 
Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego ich udziale.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.43.10.00-6.

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: 05.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

• AUTOKOMPLEX Sp. z o.o., ul. Bukowska 35, 60-555 Poznań, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325203,26 PLN.

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

• Cena wybranej oferty: 264999,57 

• Oferta z najniższą ceną: 255757,59 / Oferta z najwyższą ceną: 303815,11 

• Waluta: PLN .


