
Ogłoszenie nr 500146086-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: „Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz
adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

będących w użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2018-2019”

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 550010-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500097099-N-2018

 

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: 
„Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, wzorcowania przyrządów do badania
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek terenowych
policji garnizonu śląskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice
na lata 2018-2019”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-112-99/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

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 są "Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji,
wzorcowania przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu:
Alkotest AlcoBlow, Alkotest Drager 9510IR, Alkotest Drager 6820, Alkomat AL4000/4000V,
Alkomat iBlow będących w użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego



Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2018-2019 zgodnie z
podziałem na zadania wskazane w pkt. 3. 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 – formularze cenowe, 3. Zamówienie jest podzielone na
dziesięć zadań: 3.1 Zadanie nr 1 – Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji,
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest AlcoBlow
(229szt) 3.2 Zadanie nr 2 – Usługi serwisowe w zakresie naprawy,adiustacji oraz wzorcowania
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager
9510IR (36szt.) 3.3 Zadanie nr 3 – Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji,
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager
6820 (7szt), 3.4 Zadanie nr 4 - Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, przyrządów
do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alkomat AL4000/4000V
(30szt) 3.5 Zadanie nr 5 - Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, przyrządów do
badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alkomat iBlow (19szt) 3.6 Zadanie
nr 6 - Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji, przyrządów do badania zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu typu:alkotest DRAGER 5820 (6 szt) 4. W ramach zadań
przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu technicznego adiustacji
(dot. zadania nr 1,3,4,5,6) i wzorcowania (dot. zadania nr 2), oraz naprawy urządzeń i wymiana
wyeksploatowanych materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu będących w użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2018-2019. 5. Zamawiający
wymaga, aby Gwarancja wynosiła: a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6
miesięcy b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty ujętej
w protokole serwisowym. 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył
wraz z urządzeniem świadectwo wzorcowania (na każde urządzenie osobno) wystawione przez
upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w których jest przewidziane wzorcowanie urządzeń)
7. Zamawiający wymaga, aby usługa wzorcowania wykonywana była minimum w dwóch
punktach 0,1 i 0,25 mg/dm3 po 10 testów w każdym stężeniu. 8. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany ilości usług wskazanych w formularzu cenowym dla każdego zadania w
sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z
eksploatacji posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyć zmiany warunków
umowy. 9. Transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz zwrotu do bezpośrednich
użytkowników odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 10. 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 do SIWZ). Zapisy dotyczące
podwykonawców znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Uwaga:
Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen
jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ oraz w przypadku
braku wyszczególnionych pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na
dzień wykonania usługi. Wykonawca winien najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić
Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług. W przypadku każdorazowej zmiany cen
usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny cennik wykonywanych usług. Cena
wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do wyboru
najkorzystniejszej oferty.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 50410000-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz
adiustacji, przyrządów do badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu typu: alkotest AlcoBlow (229szt)

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 124615.43 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Amii sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Grabińska 23 
Kod pocztowy: 92-780 
Miejscowość: Łódź 
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 153276.98 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105649.02 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 230625.00 
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:



CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Usługi serwisowe w zakresie naprawy,adiustacji
oraz wzorcowania przyrządów do badania zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager
9510IR (36szt.)

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz
adiustacji, przyrządów do badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu typu: alkotest Drager 6820 (7szt),

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 60588.00 
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: P.P.H.U ALERT Elektronika Przemysłowa Dariusz Wróbel 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Plonów 7a 
Kod pocztowy: 41-200 
Miejscowość: Sosnowiec 
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 74523.24 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114471.18 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 119895.48 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2018 



CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz
adiustacji, przyrządów do badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu typu: Alkomat AL4000/4000V
(30szt)

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9143.23 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: P.P.H.U ALERT Elektronika Przemysłowa Dariusz Wróbel 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Plonów 7a 
Kod pocztowy: 41-200 
Miejscowość: Sosnowiec 
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 11246.18 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12172.08 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16828.86 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18050.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 



CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz
adiustacji, przyrządów do badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu typu: Alkomat iBlow (19szt)

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: PROMILER Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. 28 czerwca 1956r 223/229 
Kod pocztowy: 61-485 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
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 22201.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18050.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18050.00 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10660.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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



CZĘŚĆ NR: 6   NAZWA: Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz
adiustacji, przyrządów do badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu typu:alkotest DRAGER 5820 (6
szt)

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: PROMILER Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. 28 czerwca 1956r 223/229 
Kod pocztowy: 61-485 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
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 13111.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10660.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10660.00 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7608.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: P.P.H.U ALERT Elektronika Przemysłowa Dariusz Wróbel 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Plonów 7a 



Kod pocztowy: 41-200 
Miejscowość: Sosnowiec 
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 9357.84 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10036.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13962.96 
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. 


