
Ogłoszenie nr 345941 - 2016 z dnia 2016-11-18 r. 

Katowice: Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla LK, CBŚP, BSW, KMP/KPP i KWP 
Katowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
 Numer ogłoszenia: 3141456

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
 Numer ogłoszenia: 316850

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej 

nie 
W  przypadku  przeprowadzania  postępowania  wspólnie  z  zamawiającymi  z  innych  państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I.  1)  NAZWA  I  ADRES:  Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  krajowy  numer
identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, państwo Polska, woj.
śląskie, tel. 322 002 050, faks 322 002 060, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa 

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 



Podział  obowiązków  między  zamawiającymi  w  przypadku  wspólnego  udzielania  zamówienia,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich  Unii  Europejskiej  (jeżeli  zamówienie  zostało  udzielone  przez  każdego
z  zamawiających  indywidualnie  informacja  w  sekcji  I  jest  podawana  przez  każdego
z  zamawiających,  jeżeli  zamówienie  zostało  udzielone  w  imieniu  i  na  rzecz  pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla LK, CBŚP, BSW, KMP/KPP i KWP Katowice
 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy 
 II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 

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 następujące
rodzaje dostaw: 1) do jednostek Policji w garnizonie śląskim (wskazanych w Załączniku nr 8 –
wykaz jednostek, dane teleadresowe), dwie dostawy realizowane na zamówienie przesłane drogą
elektroniczną,  w  terminie  zgodnym  z  oświadczeniem  złożonym  na  formularzu  ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (maksymalnie 6 tygodni). 2) do Komendy Wojewódzkiej
Policji  w  Katowicach,  pierwsza  dostawa  zgodnie  z  oświadczeniem  Wykonawcy  złożonym  na
formularzu  ofertowym  (maksymalnie  6  tygodni)  od  złożenia  zamówienia,  następne  dostawy
sukcesywnie w terminie określonym w formularzu ofertowym (maksymalnie 6 tygodni) od dnia
złożenia  zamówienia  wg  faktycznych  potrzeb  (nie  częściej  niż  dwa  zamówienia  w  miesiącu).
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.  5.  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  na
dostarczony przedmiot zamówienia w pozycjach wyszczególnionych w załączniku nr 3 do SIWZ –
formularz cenowy udzielił gwarancji nie mniejszej niż okres wskazany w tym załączniku od dnia
podpisania protokołu odbioru jakościowo – ilościowego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron.
6. Zamawiający żąda aby procesor wskazany w pozycji 83 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 84 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
83,84,78 i 79 płyty główne (poz. 78 i 79) oraz procesory z wymienionych pozycji 83 i 84 muszą ze
sobą współpracować. 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.



7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał  z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć
oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 5 do SIWZ). Zapisy
dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik
nr 2 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.
8.  Szczegółowy sposób realizacji  zamówienia  został  opisany w projekcie  umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 30237000-9
 Dodatkowe kody CPV: 30237200-1

 SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

 III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

 III.3) Informacje dodatkowe: 

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

  
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
 Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT241618.70
Walutazł.

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert5
 w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 



IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
 nie 
AF SEKO Sp. z o.o.,  ,  ul. Bogusławskiego 17,  43-300,  Bielsko - Biała,  kraj/woj. śląskie
 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
 Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
 Skrót literowy nazwy państwa: 
 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
 Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 275077.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 275077.82
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 436167.84
Waluta: zł.

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
 IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
 Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 


