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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514436-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Radiotelefony
2018/S 225-514436

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
ZP-2380-85-/2018 Zakup i dostawa radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem oraz zakup, instalację i
uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP
Numer referencyjny: ZP-2380-85-/2018

II.1.2) Główny kod CPV
32236000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
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b) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 1;
c) załączniku nr 3 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 2;
d) załącznik nr 4 a, b i c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1;
e) załącznik nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2;
3. Zamówienie jest podzielone na dwa zadania - części:
a) cześć 1 – zakup radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem;
b) cześć 2 – zakup, instalację i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w
technologii IP.
4. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dla zadania nr 1 zakup dodatkowego asortymentu w ramach
prawa opcji do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia dla tego zadania. Szczegóły
dotyczące prawa opcji znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 2.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 209 756.10 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32236000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem oraz zakup,
instalację i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
b) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 1;
c) załączniku nr 3 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 2;
d) załącznik nr 4 a, b i c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1;
e) załącznik nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2;
3. Zamówienie jest podzielone na dwa zadania - części:
a) cześć 1 – zakup radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem;
b) cześć 2 – zakup, instalację i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w
technologii IP.
4. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dla zadania nr 1 zakup dodatkowego asortymentu w ramach
prawa opcji do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia dla tego zadania. Szczegóły
dotyczące prawa opcji znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 2.
5. Dostarczony asortyment w ramach realizacji zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji musi
być wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy jako fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
6. Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji na:
a) radiotelefony określone w załączniku nr 4a, 4bI i 4bII oraz urządzeń ładujących
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b) na całość systemu dla zadania 2
Liczone od dnia odbioru pozytywnego protokołu odbioru końcowego.
Niniejsza gwarancja jest kryterium oferty.
7. Zamawiający wymaga gwarancji producenta dla asortymentu wskazanego w załączniku nr 4c do SIWZ
oraz min. 12 miesięcy dla baterii dla radiotelefonów wskazanych w załączniku nr 4a, liczone od dnia odbioru
pozytywnego protokołu odbioru końcowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na zaoferowany asortyment wskazany w punkcie 6 rozdział I / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dla zadania nr 1 zakup dodatkowego asortymentu w ramach
prawa opcji do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia dla tego zadania. Szczegóły
dotyczące prawa opcji znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 2.
Zamieszczone na stronie zamawiającego http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/
katalog-zamowien-publi.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dostawa radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem oraz zakup, instalację i uruchomienie
dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP odbędzie się w terminie 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup, instalację i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32522000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem oraz zakup,
instalację i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;
b) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 1;
c) załączniku nr 3 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 2;
d) załącznik nr 4 a, b i c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1;
e) załącznik nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2;
3. Zamówienie jest podzielone na dwa zadania - części:
a) cześć 1 – zakup radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem;
b) cześć 2 – zakup, instalację i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w
technologii IP.

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
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4. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dla zadania nr 1 zakup dodatkowego asortymentu w ramach
prawa opcji do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia dla tego zadania. Szczegóły
dotyczące prawa opcji znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy dla zadania nr 2.
5. Dostarczony asortyment w ramach realizacji zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji musi
być wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy jako fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
6. Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji na:
a) radiotelefony określone w załączniku nr 4a, 4bI i 4bII oraz urządzeń ładujących
b) na całość systemu dla zadania 2
Liczone od dnia odbioru pozytywnego protokołu odbioru końcowego.
Niniejsza gwarancja jest kryterium oferty.
7. Zamawiający wymaga gwarancji producenta dla asortymentu wskazanego w załączniku nr 4c do SIWZ
oraz min. 12 miesięcy dla baterii dla radiotelefonów wskazanych w załączniku nr 4a, liczone od dnia odbioru
pozytywnego protokołu odbioru końcowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na zaoferowany asortyment wskazany w punkcie 6 rozdział I / 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
Dostawa radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem oraz zakup, instalację i uruchomienie
dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP odbędzie się w terminie 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy.

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną

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: 2018/S 074-163828

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: 1

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163828-2018:TEXT:PL:HTML
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Część nr: 1

Nazwa:
Zakup radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/08/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
RTcom s.c. Wojciech Kropiewnicki, Tomasz Sulima, Sławomir Hirny, Dariusz Sulima
ul. H. Cegielskiego 1
Koszalin
75-202
Polska
Kod NUTS: PL426
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 777 594.83 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Zakup, instalację i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Elvys Polska Sp. z o.o.
al. Solidarności 115/2
Warszawa
00-140
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Całkowita końcowa wartość umowy/części: 574 007.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługuje odwołanie.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. 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.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2018

http://www.uzp.gov.pl

