
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 24573-2016 z dnia 2016-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do 
prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek 
Policji. 2. Wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zostały...
Termin składania ofert: 2016-03-18 

Szczecin: Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań
dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji.
Numer ogłoszenia: 33503 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 24573 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. 
zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy odczynników i 
materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w 
Szczecinie oraz jednostek Policji..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 
odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium 
Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji. 2. Wielkość i zakres przedmiotu 
zamówienia zostały określone w załącznikach nr 6.1-6.3 do siwz. 3. Zaoferowane odczynniki z 
uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie muszą być oryginalnymi katalogowymi produktami 
fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania szczegółowe 
Zamawiającego określone w załączniku nr 6.1-6.3, w tym wszystkie określone liczbowo parametry.
4. Wykonawca oferujący odczynniki wskazane w załączniku nr 6.1-6.3 zobowiązany jest załączyć 
do oferty: opis oferowanych odczynników i materiałów w formie tabelarycznej z podaniem: pozycji
ewidencyjnych dla materiałów wg załącznika nr 6.1-6.3, ich nazwy, numery katalogowe, nazwę 
producenta oraz ich dokładnej charakterystyki, odnosząc się do każdego zapisu przedstawionego 
przez Zamawiającego w załączniku nr 6.1-6.3, z zachowaniem takich samych jednostek przy 
opisywaniu ich za pomocą parametrów liczbowych; 4. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową 
wydaną przez producenta lub inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność oferowanych 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24573&rok=2016-03-09


odczynników z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego w załączniku nr 
6.1-6.3, mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim, 5. Wszystkie oferowane 
produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi oznakowane 
znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty charakterystyki, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki 
o których mowa w kolumnie Wymagania załącznika nr 6.1-6.3 w trakcie realizacji umowy. 6. 
Wszystkie odczynniki muszą być dostarczone w opakowaniach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla 
części 1. Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydane na ich podstawie ekspertyzy 
wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów z uwagi na ich przeznaczenie,
zaproponowany przez Wykonawcę asortyment równoważny winien posiadać skład chemiczny, 
cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które należy dołączyć do oferty: aktualne świadectwa 
jakości, oferty katalogowe wraz z opisem, na podstawie których Zamawiający będzie mógł 
jednoznacznie określić, iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego 
wymagane. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy. 
Wykonawca oferujący asortyment równoważny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za 
uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na 
podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Kod dotyczący 
przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 
33.69.65.00-0 - część 1,2,3 Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w 
tym warunki rozliczania i płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy 
stanowiący załączniki nr 7 do siwz. Podwykonawcy: W przypadku powierzenia realizacji 
zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części 
zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, 
zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy. 
Zamawiający przewidział następujące części zamówienia: Część 1 Odczynnik Polimer do 
elektroforezy kapilarnej. Część 2 Zestawy do wstępnej identyfikacji środków odurzających i 
substancji psychotropowych. Część 3 Zestawy do wstępnej identyfikacji materiałów wybuchowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Zestawy do wstępnej identyfikacji materiałów wybuchowych.



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• STANIMEX Sp. J. S.Staniszewski, M. Staniszewski, Małopolska 3, 20-724 Lublin, 
kraj/woj. lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5040,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 2952,00 

• Oferta z najniższą ceną: 2952,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2952,00 

• Waluta: PLN .


