
Ogłoszenie nr 510059063-N-2020 z dnia 03-04-2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału
genetycznego- wymazów z jamy ustnej z kartą FTA oraz wymazówek dla jednostek Policji woj.

zachodniopomorskiego

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: 517659-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 81090304000000, ul.
Małopolska  47, 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 47 78 11 479,
e-mail zzp@sc.policja.gov.pl, faks 47 78 11 477.
Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego- wymazów z jamy ustnej z
kartą FTA oraz wymazówek dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZ-2380-15/20

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 są sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału
genetycznego -wymazów z jamy ustnej z kartą FTA oraz wymazówek dla jednostek Policji
województwa zachodniopomorskiego. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią
załączniki nr 4.1 i 4.2do siwz. 3.Zaoferowane materiały z uwagi na ich specjalistyczne
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiety do pobierania materiału genetycznego-
wymazów z jamy ustnej z kartą FTA

przeznaczenie muszą być fabrycznie nowe, kompletne oraz wolne od wad umożliwiające jego
użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i
jakościowe określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 4.1 i 4.2 do siwz 4.Przedmiot
umowy musi być dostarczony w bezzwrotnych, oryginalnych, nieuszkodzonych ( bez śladów
ingerencji) opakowaniach z zabezpieczeniem stosowanym przez producenta. 5.Umowa zostanie
zawarta od daty jej podpisania do dnia 31.12.2021 r 6.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 33.95.40.00-2 – zestawy do
zbierania dowodów biologicznych 33.12.41.30-5 – wyroby diagnostyczne 7 Zamawiający nie
będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9.Podwykonawcy: a) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom
Wykonawcy.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 33954000-2

Dodatkowe kody CPV: 33124130-5

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: 31/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 169845.52
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: Crimat Sp. z o.o
Email wykonawcy: biuro@crimat.pl
Adres pocztowy: Tomaszowice Kolonia 24
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wymazówki

Kod pocztowy: 21-008
Miejscowość: Tomaszowice
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 207870.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 207870.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 223860.00
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:
Termin dostarczenia produktu wynosi 3 dni.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17507.42
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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: Lencomm Trade International Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wólczyńska 133
Kod pocztowy: 01-919
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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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 16320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19440.00
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:
Termin dostarczenia produktu wynosi 1 dzień.

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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