Ogłoszenie nr 510129139-N-2020 z dnia 16-07-2020 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Dostawa materiałów do zabezpieczania śladów
dowodowych dla pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz dla
techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
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: 556163-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. ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6154860,
6154862, e-mail zzp@malopolska.policja.gov.pl, faks 012 6154887; 6154219.
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:
Dostawa materiałów do zabezpieczania śladów dowodowych dla pracowni Laboratorium
Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz dla techników kryminalistyki jednostek
organizacyjnych KWP w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.60.2020
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 jest dostawa kopert foliowych i osuszających, pudełek kartonowych,
opasek zaciskowych oraz taśm zabezpieczających do zabezpieczania śladów dowodowych na
potrzeby Policji woj. małopolskiego. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz
maksymalna wielkość zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, będącym równocześnie formularzem cenowym. 3. Dostawy realizowane
będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na
terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109). 4. Długość okresu gwarancji jest nie krótsza niż 12
miesięcy licząc od każdej dostawy. 5. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego

prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania
składaniem ofert Wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych
uzasadnionych przypadkach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30190000-7
Dodatkowe kody CPV: 30199230-1, 37442800-8, 44424200-0, 44619100-3

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1 - do postępowania nie wpłynęła żadna oferta
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.

