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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468173-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Komputer biurkowy
2017/S 225-468173

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ZP-2380-287-71/2017 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia dla KMP
Bielsko-Biała i KP Szczyrk.
Numer referencyjny: ZP-2380-287-71/2017

II.1.2) Główny kod CPV
30213300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach pierwszego
wyposażenia dla KMP Bielsko Biała oraz KP Szczyrk. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania
(części):

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
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Zadanie nr 1 – zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia dla KMP Bielsko
Biała oraz KP Szczyrk Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa serwera domeny dla KMP Bielsko Biała. Szczegółowe
informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: Rozdz. I SIWZ oraz załącznikach
do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 922 908.13 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia dla KMP Bielsko
Biała oraz KP Szczyrk
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: Rozdz. I SIWZ oraz
załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność procesora podana w punktach w teście Passmark dla poz. nr 1
formularza cenowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM dla pozycji nr 1 formularza cenowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Suma gwarancji asortymentu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia w przypadku zadania nr 1 zakup dodatkowego asortymentu w
ramach prawa opcji do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia (zadania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu
dodatkowego asortymentu.
Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę o możliwości skorzystania z prawa opcji w całości
lub części, bądź odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający zastrzega, że dostawa
zakupywanego sprzętu w ramach opcji nastąpi jednorazowo, wraz z dostawą asortymentu zakupionego w
ramach zamówienia podstawowego, tj. nie później niż do 3 tygodni (21 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia
jednak nie później niż do dnia 19.12.2017 r. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający w terminie
2 dni roboczych od podpisania umowy prześle wypełniony formularz cenowy – opcji z wykazem sprzętu, który
zostanie zakupiony w ramach opcji wraz z rozdzielnikiem – listą lokalizacji, do których asortyment winien zostać
dostarczony.
Zamawiający zastrzega jednorazową dostawę asortymentu w ramach opcji.
Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta i modelu oraz o tych samych
parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa serwera domeny dla KMP Bielsko Biała
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: Rozdz. I SIWZ oraz
załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność dysku twardego / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 153-316750

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1171/75405/2017

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316750-2017:TEXT:PL:HTML
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Część nr: 1

Nazwa:
Zadanie nr 1 – zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia dla KMP Bielsko
Biała oraz KP Szczyrk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/11/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok. 4
Radom
26-600
Polska
Kod NUTS: PL92
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 079 577.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1172/75405/2017

Część nr: 2

Nazwa:
Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa serwera domeny dla KMP Bielsko Biała

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/11/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Virtual Technologies Sp. z o.o.
ul. Damrota 6/301
Katowice
40-022
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 46 740.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługuje odwołanie wobec czynności: – określenia warunków udziału w postępowaniu – wykluczenia
odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia – odrzucenia oferty odwołującego – opisu przedmiotu
zamówienia – wyboru najkorzystniejszej oferty
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca
może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on
zobowiązany.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2017

http://www.uzp.gov.pl

