
Ogłoszenie nr 500135721-N-2018 z dnia 14-06-2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Zakup i dostawę wraz z wniesieniem i montażem
mebli drewnianych na wymiar dla KMP w Bielsku-Białej oraz KMP w Dąbrowie Górniczej

  
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: 546563-N-2018

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/KWK/zamowienia-
publiczne/katalog-zamowien-publi 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup i dostawę wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych na wymiar dla KMP w
Bielsku-Białej oraz KMP w Dąbrowie Górniczej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-107-39/2018

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 i dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli na
wymiar dla KMP w Bielsku-Białej oraz KMP w Dąbrowie Górniczej. Zamówienie obejmuje
sprzedaż i dostarczenie do lokalizacji wskazanych w zał. nr 4 do SIWZ fabrycznie nowych mebli
na wymiar wraz wniesieniem oraz montażem. 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 – opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
2.4 załączniku nr 4 do SIWZ – miejsca dostaw 3.Zamawiający wymaga, aby cały asortyment
objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych,
dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez



Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. 4.CPV: 39 13 00 00-2 meble drewniane; 5W celu
zapoznania się z lokalizacją mebli na wymiar, Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą
udostępni pomieszczenia do wykonania dokładnych pomiarów. Pomiary można wykonywać po
uprzednim umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu w załączniku nr 4 do SIWZ –
miejsca dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 14:00.
6.Dostarczone meble powinny posiadać wymagane w treści załącznika nr 3 do SWIZ oraz
przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm,
określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie.
Wszystkie dokumenty w tym zakresie Wykonawca dostarczy przed podpisaniem 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 1 i nr 4
do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze
umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 8.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. Wykonawca musi wraz z ofertą
przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z których
jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do określonych przez
Zamawiającego. 9.Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3 do SIWZ – opisie
przedmiotu zamówienia, formularzu cenowym stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości asortymentu wyłącznie z przyczyn,
których nie mógł wcześniej przewidzieć. 11.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały
asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji na okres wskazany w załączniku
nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Zamawiający określa minimalną gwarancję na 24 miesiące
od dnia podpisania protokołu przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron oraz
maksymalny okres gwarancji który będzie brany do wyliczenia punktów w ramach kryterium
oceny na 60 miesięcy. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji
producenta. 12.Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku braku wskazania gwarancji,
udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia przyjęcia dostawy. 13.Zamawiający
wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną
ponosił Wykonawca. 14.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały asortyment objęty
przedmiotem zamówienia wskazał termin realizacji reklamacji w załączniku nr 1 do SIWZ –
formularz ofertowy. Zamawiający określa maksymalny termin realizacji reklamacji wynoszący
14 dni, który będzie brany do wyliczenia punktów w ramach kryterium oceny. 15.Zamawiający
wymaga aby Wykonawca w przypadku braku wskazania terminu realizacji reklamacji, termin
realizacji reklamacji wynosił 14 dni.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 181880.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: ALNAG Barbara Wróbel 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Księcia Józefa 54a 
Kod pocztowy: 30-206 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: śląskie 
 
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 223712.40 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 223712.40 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 352887.00 
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:
 
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. 


