
 Ogłoszenie nr 500074438-N-2017 z dnia 13-12-2017 r. 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Zakup i dostawa wody mineralnej

 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: 587403-N-2017 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

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/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja rządowa terenowa

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Zakup i dostawa wody mineralnej 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP-2380-341-82/2017 
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 zakup wody mineralnej, która spełnia następujące wymagania: - 
posiada nienaruszone cechy pierwotnego opakowania / butelki plastikowe typu PET o pojemności 
0,5 litra w ilości: woda mineralna gazowana: 408 072 szt. woda mineralna niegazowana: 206 667 
szt. 2. Zamawiający nie dopuszcza naturalnej wody mineralnej - średnionasyconej dwutlenkiem 
węgla - tj. lekko gazowanej wody źródlanej o zbliżonych parametrach mineralizacji. 3. Woda 
mineralna musi spełniać wymogi stawiane naturalnym wodom mineralnym zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 85, poz.466 z. póżn.zm. ) w
sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych. 4. Woda 
mineralna powinna posiadać aktualną ocenę oraz kwalifikację rodzajową wody Państwowego 
Zakładu Higieny, dopuszczającą wodę mineralną do obrotu handlowego. 5. Oznakowanie 
naturalnych wód mineralnych na opakowaniach jednostkowych musi odpowiadać przepisom 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. 6. Na etykiecie zamieszczonej na butelce
powinny znajdować się informacje dot.: nazwy produktu, nazwy producenta wraz z adresem, nazwy
źródła z którego pochodzi i zawartość składników mineralnych, informacje, iż woda posiada 
aktualne atesty higieny lub dokument wydany przez jednostki uprawnione do kontroli jakości wody
oraz datę przydatności do spożycia. 7. Określenie naturalna woda mineralna oznacza wodę 
podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie 
czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzującą się stabilnym składem 
mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne 
oddziaływanie na zdrowie ludzi - zgodnie z Rozdziałem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 31 marca 2011 r. Asortyment powinien być dostarczony do Zamawiającego w nienaruszonych 
opakowaniach tj. bezzwrotnych butelkach plastikowych typu PET o pojemności 0,5 litra 
spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne, nie wchodzących w reakcje ze związkami 
mineralnymi będącymi w wodzie i posiadającymi atest o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością. 8. 
Woda będąca przedmiotem oferty musi być objęta co najmniej 11-to miesięcznym okresem 
przydatności do spożycia, licząc od daty dostawy. Szczegółowe miejsca dostaw, określone są w 
załączniku nr 1 do umowy. Wielkość dostaw uzależniona jest od złożenia ilościowego zamówienia 
przez podmioty wymienione w załączniku nr 1 do umowy do Zamawiającego. Ilość dostaw w 
okresie trwania umowy – nie więcej niż 10 . 9. Za rozładunek odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wyznaczone przez Wykonawcę osoby dokonają rozładunku w miejsce wskazane przez 
pracowników Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż nie posiada urządzeń (np. wózka 
paleciaka) do rozładunku dostawy z samochodu. 10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na 
własny koszt i własnym środkiem transportu euro-palet pozostałych po dostawie. Zamawiający nie 
poniesie żadnych kosztów związanych z ich przechowywaniem. 11. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości zaoferowania przez Wykonawcę dystrybutorów sieciowych 12. Wykonawca może 
powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. 
W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania 
części zamówienia, które zamierza im powierzyć, podania nazw firm podwykonawców oraz dane 
kontaktowe (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we 
wzorze umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia). 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

 II.5) Główny Kod CPV: 15981000-8



 SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Licytacja elektroniczna 

 III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie

 III.3) Informacje dodatkowe:  

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  14/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 276632.55 
Waluta pln 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  9 
 w tym: 
 liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
 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:  9 
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: Polskie Wody Lecznicze 
 Email wykonawcy: 
 Adres pocztowy: Węgierska 119 
 Kod pocztowy: 33-300 
 Miejscowość: Nowy Sącz 
 Kraj/woj.: małopolskie 

 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  250064.56 
 Oferta z najniższą ceną/kosztem 250064.56 
 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279767.72 



 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:  

 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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