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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.policja.waw.pl

Warszawa: Narkotesty i odczynniki do wstępnej identyfikacji środków odurzających i
substancji psychotropowych (WZP-584/16/29/Z)
Numer ogłoszenia: 61216 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Stołeczna Policji , ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6038608. 6037691, faks
22 6037642.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Narkotesty i odczynniki do wstępnej identyfikacji środków odurzających i
substancji psychotropowych (WZP-584/16/29/Z).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, zgodnie z potrzebami
Zamawiającego dostawy: a) wielopanelowych urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających
podobnie do alkoholu, zwanych w dalszej części ogłoszenia narkotestami, b) odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i
substancji psychotropowych typu NARK-II lub równoważnych zwanych w dalszej części ogłoszenia odczynnikami. 2.Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych, w podziale na 2 nw. części: a) część nr 1 - dostawy narkotestów, b) część nr 2 - dostawy odczynników.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio do części zawiera dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego, 4. Zamawiający dopuszcza odczynniki równoważne do NARK II w zakresie algorytmu wstępnej identyfikacji
środków odurzających i substancji psychotropowych. 5. Dostarczane narkotesty/ odczynniki w okresie obowiązywania umowy mają być: a)
fabrycznie nowe, wolnych od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem, b) dostarczane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach Producenta, zgodne z nazwą i typem wskazanym przez Wykonawcę w Ofercie, c) zgodne z wymaganiami określonymi w
dokumentacji przetargowej o której mowa w pkt 3 d) dostarczane wraz z samoprzylepnymi etykietami opisowymi sporządzonymi w języku
polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2015, poz. 450)..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 38.54.40.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy
przedłożyć:
inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane w części nr 2 odczynniki odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, określonym w
dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego,Wykonawca do oferty załączy kartę
charakterystyki (odpowiednio do rodzaju) odczynnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
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wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana stawki podatku VAT oraz inne zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów podatkowych. 2.
Waloryzację cen za 1 zestaw narkotestu/odczynnika (odpowiednio do rodzaju) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policja.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na pisemny wniosek:Komenda Stołeczna Policji,Wydział
Zamówień Publicznych,ul. Nowolipie 2,00-150 Warszawa,koszt ksero 1 str. 1,00 PLN+ewentualne koszty przesyłki,bezpłatnie z ww strony
int..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 12:00, miejsce:
Komenda Stołeczna Policji,ul.Nowolipie 2, 00-150 Warszawa,Punkt Obsługi Interesanta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający
wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w
sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który udowodni, że podjął
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawy narkotestów.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, zgodnie z
potrzebami Zamawiającego dostawy narkotestów. 2.Szacunkowa ilość zamawianych narkotestów została wskazana w dokumentacji
przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie, przy czym łączna wartość zakupionych narkotestów nie przekroczy kwoty wynikającej z ceny
najkorzystniejszej oferty w danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.40.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawy odczynników.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, zgodnie z
potrzebami Zamawiającego dostawy odczynników. 2. Szacunkowa ilość zamawianych odczynników została wskazana w dokumentacji
przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie, przy czym łączna wartość zakupionych odczynników nie przekroczy kwoty wynikającej z ceny
najkorzystniejszej oferty w danej części.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin ważności - 10
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