Ogłoszenie nr 510155458-N-2020 z dnia 19-08-2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Świadczenie kompleksowej obsługi niszczarek
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553745-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35108157000000, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 47 83 54 862, e-mail zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl, faks 47 83 54 887.
Adres strony internetowej (url): http://malopolska.policja.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie kompleksowej obsługi niszczarek
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.24.2020
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 jest świadczenie usług serwisu technicznego (zwanego dalej: serwisem), polegających na konserwacji i
naprawach niszczarek stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego. 2. Niszczarki zlokalizowane są w
jednostkach Policji na terenie województwa małopolskiego. W związku z powyższym Wykonawca koszty transportu powinien wkalkulować w
cenę usługi, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat. 3. Niszczarka może być wyniesiona poza siedzibę
Zamawiającego jedynie na podstawie protokołu przekazania do naprawy. 4. Szczegółowe określenie ilości, typów oraz miejsc użytkowania
niszczarek zawiera załącznik nr 2 i nr 12 do niniejszej SIWZ. Załącznik nr 2 jest jednocześnie formularzem cenowym. 5. Usługi będące
przedmiotem umowy będą zlecane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ilości napraw i konserwacji,
nie mogą w razie mniejszych potrzeb, być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 6. Serwis obejmuje: 1) Czynności wykonywane przy
konserwacji niszczarek: a) czyszczenie obudowy i wnętrza urządzenia, b) czyszczenie układu poboru papieru i drogi przejścia papieru, c)
sprawdzenie całkowitego stanu technicznego niszczarki, d) testowanie urządzenia po wykonanych czynnościach serwisowych. e)
przeprowadzanie przeglądów serwisowych, obejmujących regulacje i naprawy niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
urządzeń. 2) Czynności wykonywane przy naprawie niszczarek: a) wymiana wszystkich uszkodzonych lub wyeksploatowanych części
niszczarek oraz wymiana zużytych materiałów eksploatacyjnych, b) konserwacja zawsze będzie wykonywana przy czynnościach naprawy
niszczarki. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi. Materiały i części użyte podczas realizacji
przedmiotowych usług objęte są co najmniej 12 miesięczną gwarancją, nie krótszą jednak niż gwarancja producenta. 8. Części niezbędne do
wykonania naprawy i konserwacji zapewnia Wykonawca. 9. Wykonawca zagwarantuje wykonanie napraw przy użyciu oryginalnych części lub
zamienników o tych samych parametrach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50310000-1

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: 10/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 430975.61
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: 2
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: COPYNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Email wykonawcy: mariusz@copy-net.pl
Adres pocztowy: ul. Drożyska 15
Kod pocztowy: 31-988
Miejscowość: Kraków
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 530100
Oferta z najniższą ceną/kosztem 361657.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 530100
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.

Drukuj

