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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518516-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Meble biurowe
2017/S 247-518516

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:
Zakup i dostawę wraz z wniesieniem i montażem: 1) mebli drewnianych 2) siedzisk 3) regałów metalowych
4)mebli metalowych dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji
Numer referencyjny: ZP-2380-464,468-112,117/17

II.1.2) Główny kod CPV
39130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli zgodnie z podziałem na
zadania wskazane w pkt. 3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał. nr 4
do SIWZ fabrycznie nowych mebli wraz wniesieniem oraz montażem.

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
2.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,
2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy,
2.4 załączniku nr 4 do SIWZ – miejsca dostaw
3. Zamówienie jest podzielone na cztery zadania

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 775 103.73 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39141300
39130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wg. załącznika nr 4 do SIWZ tj. miejsca dostaw.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli zgodnie z podziałem na
zadania wskazane w pkt. 3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał.
nr 4 do SIWZ fabrycznie nowych mebli wraz wniesieniem oraz montażem.Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia (w tym w załączniku nr 4 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na zaoferowany asortyment / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji reklamacji / Waga: 10
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
Dostawa zakupionego asortymentu zostanie zrealizowana w terminie: nie później niż do dnia 15.12.2017r.
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Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na trwające prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach. O zmianie terminu realizacji zamówienia wykonawca zostanie
poinformowany oddzielnym pismem oraz zostanie sporządzony stosowny aneks.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem siedzisk dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu
śląskiej Policji.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39113100
39112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wg. załącznika nr 4 do SIWZ tj. miejsca dostaw.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli zgodnie z podziałem na
zadania wskazane w pkt. 3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał.
nr 4 do SIWZ fabrycznie nowych mebli wraz wniesieniem oraz montażem.Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia (w tym w załączniku nr 4 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na zaoferowany asortyment / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji reklamacji / Waga: 10
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
Dostawa zakupionego asortymentu zostanie zrealizowana w terminie: nie później niż do dnia 15.12.2017r.
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na trwające prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach. O zmianie terminu realizacji zamówienia wykonawca zostanie
poinformowany oddzielnym pismem oraz zostanie sporządzony stosowny aneks.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem regałów metalowych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji.
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39141100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wg. załącznika nr 4 do SIWZ tj. miejsca dostaw.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli zgodnie z podziałem na
zadania wskazane w pkt. 3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał.
nr 4 do SIWZ fabrycznie nowych mebli wraz wniesieniem oraz montażem.Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia (w tym w załączniku nr 4 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na zaoferowany asortyment / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji reklamacji / Waga: 10
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
Dostawa zakupionego asortymentu zostanie zrealizowana w terminie: nie później niż do dnia 15.12.2017r.
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na trwające prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach. O zmianie terminu realizacji zamówienia wykonawca zostanie
poinformowany oddzielnym pismem oraz zostanie sporządzony stosowny aneks.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli metalowych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39132100
44421000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wg. załącznika nr 4 do SIWZ tj. miejsca dostaw.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli zgodnie z podziałem na
zadania wskazane w pkt. 3. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał.
nr 4 do SIWZ fabrycznie nowych mebli wraz wniesieniem oraz montażem.Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia (w tym w załączniku nr 4 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na zaoferowany asortyment / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji reklamacji / Waga: 10
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
Dostawa zakupionego asortymentu zostanie zrealizowana w terminie: nie później niż do dnia 15.12.2017r.
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na trwające prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach. O zmianie terminu realizacji zamówienia wykonawca zostanie
poinformowany oddzielnym pismem oraz zostanie sporządzony stosowny aneks.

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

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 205-422629

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
Część nr: 1

Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422629-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne MEBLOSTAL Michał BACZEWICZ,,
ul. Traugutta 56
Starogard Gdański
83-200
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 292 806.17 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 263 539.80 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem siedzisk dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu
śląskiej Policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2a
Warszawa
01-237
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 250 870.86 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 407 335.41 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem regałów metalowych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
SI Studio Meble Biurowe Sylwia Paszek
ul. Józefowska 76
Katowice
40-145
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 84 157.92 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 131 733.00 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli metalowych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
APS Przemysław Skarbiński
ul. Żurawinowa 7/2
Niemcz
86-032
Polska
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Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 131 278.65 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 204 020.00 EUR

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
Warszawa
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

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

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2017

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

