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Ogłoszenie nr 500036572-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-254-2,62/2017 „Dostawa telefonów IP dla
KPP Lubliniec, KP 2 Sosnowiec, PP Godów, PP Poręba, KMP Bielsko-Biała, CBŚP Katowice 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 560057-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500009116-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ZP-2380-254-2,62/2017 „Dostawa telefonów IP dla KPP Lubliniec, KP 2 Sosnowiec, PP Godów, PP Poręba, KMP Bielsko-Biała, CBŚP Katowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-254-2,62/2017

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 dostawa telefonów IP dla KPP Lubliniec, KP 2 Sosnowiec, PP Godów, PP Poręba, KMP Bielsko-Biała, CBŚP
Katowice 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w : a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, b) załączniku nr 3 do SIWZ
– opis przedmiotu zamówienia, 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzielił gwarancji na okres 12
miesięcy od dnia podpisania, bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, protokołu odbioru ilościowo-jakościowego. 4. Zamawiający, żąda aby
dostarczony asortyment był wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych
i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 5. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę asortymentu do
Zamawiającego na własny koszt. 6. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych dla oferowanych przez Wykonawcę
urządzeń w języku polskim lub angielskim. 7. Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment w ramach realizacji umowy był
urządzeniami zakupywanymi w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie wymagał wraz z
dostawą stosownego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela producenta, a jeżeli producent nie posiada oficjalnego
biura w Polsce przez przedstawiciela biura europejskiego, odpowiadającego za rynek polski. 8. 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). 9. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 1,2 i 3 do SIWZ) pojawiłyby
się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o
takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym.
Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania
równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów – dokumentów do oferty. 10. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję
zwiększenia ilości dostarczonego asortymentu. Ilość asortymentu przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji będzie wynikać z potrzeb
Zamawiającego, na które środki zostaną przeznaczone z różnicy między kwotą przeznaczoną na realizację zamówienia a ceną wybraną jako
najkorzystniejszą. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego
asortymentu. 12. Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę przed zawarciem umowy o możliwości skorzystania z prawa
opcji bądź odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający zastrzega, że dostawy zakupywanego sprzętu w ramach opcji
będą następowały sukcesywnie w okresie 60 dni od dnia poinformowania mailowo lub pisemnie Wykonawcy jednak nie później niż do dnia
30.09.2017r. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający prześle wypełniony formularz ofertowy opcji wraz z wykazem sprzętu,
który zostanie zakupiony w ramach opcji. 13. Zamawiający zastrzega możliwość dostaw asortymentu w ramach opcji jednorazowo lub
sukcesywnie zgodnie z zamówieniem. 14. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta tej samej wersji oraz o
tych samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego. Jednostkowa cena asortymentu zakupionego w
ramach opcji będzie taka sama jak cena jednostkowa zawarta w ofercie. 15. Wspólny słownik zamówień CPV : 32550000-3- Sprzęt
telefoniczny

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 32550000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 309519.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Innergo Systems Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Odrowąża 15, 
Kod pocztowy: 03-310 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 289999,56 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 289999,56 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 442900,00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

Wartość umowy: zamówienie podstawowe- 289999,56+ prawo opcji -wartość 81858,96 zł= całość umowy 371 858,52

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