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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

ul. Małopolska 47

Punkt kontaktowy: Zespół ds. Zamówień Publicznych KWP w Szczecinie

Osoba do kontaktów: Anna Gulbinowicz

70-515 Szczecin

Polska

Tel.: +48 918211475

E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl

Faks: +48 918211477

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji w

Szczecinie Zespół ds. Zamówień Publicznych

pl. Św. Piotra i Pawła 4/5

Punkt kontaktowy: Zespół ds Zamówień Publicznych

Osoba do kontaktów: Anna Gulbinowicz

70-521 Szczecin

Polska

Tel.: +48 918211475

E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl

Faks: +48 918211477

Adres internetowy: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906

/Ogloszenia_przetargow.html

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu

konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod

adresem: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zespół ds. Zamówień

Publicznych

pl. Św. Piotra i Pawła 4/5

Punkt kontaktowy: Zespół ds Zamówień Publicznych

Osoba do kontaktów: Anna Gulbinowicz

70-521 Szczecin

Polska

Tel.: +48 918211475

E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl

Faks: +48 918211477

Adres internetowy: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906

/Ogloszenia_przetargow.html

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zespół ds. Zamówień

Publicznych

pl. Św. Piotra i Pawła 4/5

Punkt kontaktowy: Zespół ds Zamówień Publicznych

Osoba do kontaktów: Anna Gulbinowicz

70-521 Szczecin

Polska

Tel.: +48 918211475

E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl

Faks: +48 918211477

Adres internetowy: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906

/Ogloszenia_przetargow.html

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego na

potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa Zachodniopomorskiego oraz

jednostek Komendy Głównej Policji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji

dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług: Szczecin, ul. Wernyhory 5.

Kod NUTS PL42

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz

papieru kserograficznego na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa

Zachodniopomorskiego oraz jednostek Komendy Głównej Policji..

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze kalkulacji

cenowej dla części I i II stanowiące załączniki nr 3.1 i 3.2 do siwz.

3. Materiały biurowe z oznaczonym terminem ważności powinny posiadać

minimum roczny, a w przypadku poz. 53 części I (korektor w taśmie) – 2 -letni

termin przydatności, liczony od daty dostawy.

4. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:

I. Materiały biurowe

II. Papier kserograficzny

5. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty na daną

część zamówienia oprócz ceny także terminu dostawy, który nie może

przekraczać 3 dni roboczych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30192000, 30193000, 30193200, 30195000, 30197000, 30199000, 30199230,
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Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Materiały biurowe

Część nr: 2 Nazwa: Papier kserograficzny

30197644

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość bez VAT: 945 637,55 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

1) Krótki opis

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na

potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa Zachodniopomorskiego

oraz jednostek Komendy Głównej Policji. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia stanowi formularz kalkulacji cenowej dla części I

stanowiący załącznik nr 3.1do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30192000, 30193000, 30193200, 30195000, 30197000, 30199000, 30199230,

30197644

3) Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT: 312 191,18 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub

rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1) Krótki opis

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego na

potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa Zachodniopomorskiego oraz

jednostek Komendy

Głównej Policji.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz

kalkulacji cenowej dla części II

stanowiącye załącznik nr 3.2 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30192000, 30193000, 30193200, 30195000, 30197000, 30199000, 30199230,

30197644

3) Wielkość lub zakres
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Szacunkowa wartość bez VAT: 633 446,37 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub

rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na

którą Wykonawca składa ofertę:

— dla części I – w wysokości 9 365,74 PLN

— dla części II – w wysokości 19 003,39 PLN

2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, Decyduje data

wpływu wadium do Zamawiającego.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45

ust. 6 uPzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego

nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do

Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub

gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności

jednoznacznie wynikać:

— zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty

wadium nieodwołalnie

i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji)

zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust.

4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności.

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148

ust 4 uPzp.

7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia

okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp.

8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art.

45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232

ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w

godzinach od 11.00 – 14.00.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do

odpowiednich przepisów je regulujących:

Na zasadach określonych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 5.1 i 5.2

do siwz.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone

zamówienie:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu

i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie

wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do

niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę

wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust.11 – 12 niniejszego
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Sekcja IV: Procedura

rozdziału.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do

rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena zostanie dokonana na postawie

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wykonawcy, według

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Ocena zostanie dokonana na podstawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia (JEDZ) wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

siwz.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.

22 ust. 1 uPzp dotyczące sytuacji ekonomicznej i

finansowej.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert

lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria

określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Termin dostawy. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZZ-2380-35/17

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu

opisowego
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

5.5.2017 - 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym

kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 5.5.2017

Miejscowość:

Szczecin

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

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

Faks: +48 224587800/224587803

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od

niezgodnej z przepisami ustawy

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

zaniechania czynności,do

której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego

wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w

terminie 15 dni – jeżeli została

przesłana w inny sposób,

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub umieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
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staranności można było

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia –

wobec czynności innych niż

wymienione w pkt. 1 i 2.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

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

Faks: +48 224587800/224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22.3.2017
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