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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446411-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Środki czyszczące i polerujące
2020/S 185-446411
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 351081570
Adres pocztowy: ul. Mogilska 109, pokój 101B
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-571
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Chodur, Agnieszka Kadula
E-mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Tel.: +47 8354862
Faks: +47 8354887
Adresy internetowe:
Główny adres: www.malopolska.policja.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa środków czystości
Numer referencyjny: ZP.65.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
39800000 Środki czyszczące i polerujące

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości na potrzeby jednostek policji woj. małopolskiego.
2. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
Załącznik ten jest jednocześnie formularzem cenowym.
3. Dostarczane środki będą:
1) pochodzić z bieżącej produkcji, data produkcji nie starsza niż 12 miesięcy przed datą danej dostawy;
2) objęte co najmniej 12-miesięczną gwarancją (termin przydatności do użycia) licząc od daty dostawy;
3) oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem 648/2004/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów oraz w nowelizujących je późniejszych
rozporządzeniach.
4. Miejscem dostaw jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109.
5. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w
drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, w k...
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 312 586.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Chemia gospodarcza
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39800000 Środki czyszczące i polerujące

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Mogilska 109

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa środków czystości – chemia gospodarcza.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Produkty odkażające
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39800000 Środki czyszczące i polerujące
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Mogilska 109

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa środków czystości – produkty odkażające.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 500,00 PLN brutto (słownie: pięć
tysięcy pięćset złotych), z podziałem na zadania:
— zadanie 1: 5 000,00 PLN,
— zadanie 2: 500,00 PLN .
2. Wadium wniesione w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby przedmiotowego postępowania powinno
być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.
3. Szczegółowe informacje w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 123-300924

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Zadanie 1
Część nr: 1
Nazwa:
Chemia gospodarcza
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia
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V.2.1)

Data zawarcia umowy:
14/09/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HCS Europe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 9a
Miejscowość: Węgrzce
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-086
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 291 309.27 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 256 160.50 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

4/6

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Produkty odkażające
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Anulowanie wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 2
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp ze względu na wadę postępowania niemożliwą do usunięcia. Wada
polega na błędnym wpisaniu w warunkach udziału w postępowaniu w części dotyczącej zdolności technicznej
lub zawodowej wymogu posiadania przez Wykonawcę pozwolenia na obrót produktem biobójczym na terenie
Polski, podczas gdy pozwolenia wydawane są przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych jedynie na produkt, nie dla konkretnego podmiotu.
Jedyny Wykonawca, który złożył ofertę, przedstawił dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu
zaproponowanych przez siebie produktów, co jest zgodne z obowiązującym prawem, i co pierwotnie zostało
przez komisje przetargową przyjęte.
Błędny zapis zamieszczony w SIWZ mógł jednak spowodować ograniczenie konkurencji poprzez wycofanie się
potencjalnych Wykonawców z zamiaru złożenia oferty.
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2020
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