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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333948-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Radiotelefony
2015/S 184-333948

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
40-038 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Faks:  +48 322002060
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
ZP-2380-100-29/2015 Zakup radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych IP, noszonych, przewoźnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS PL22

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych IP,
noszonych,przewoźnych dla KMP/KPP i KP garnizonu śląskiego Policji.
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 nw. (części) zadania:
2.1 Zadanie nr 1 – zakup radiotelefonów bazowych IP,
2.2 Zadanie nr 2 – zakup radiotelefonów noszonych, radiotelefonów przewoźnych oraz zestawów
kamuflowanych,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333948-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach:
3.1 załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy dla zadania 1
3.2 załącznik nr 2a do SIWZ – projekt umowy dla zadania 2
3.3 załącznik nr 4 do SIWZ – radiotelefon bazowy IP zintegrowany system dyspozytorski – dla sprzętu
stanowiącego asortyment dla zadania nr 1
3.4 załącznik nr 5 do SIWZ – radiotelefon bazowy IP – dla sprzętu stanowiącego asortyment dla zadania nr 1
3.5 załącznik nr 6 do SIWZ – radiotelefon noszony – dla sprzętu stanowiącego asortyment dla zadania nr 2
3.6 załącznik nr 7 do SIWZ – radiotelefon przewoźny – dla sprzętu stanowiącego asortyment dla zadania nr 2
3.7 załącznik nr 8 do SIWZ – zestaw kamuflowany – dla sprzętu stanowiącego asortyment dla zadania nr 2
3.8 załącznik nr 9 do SIWZ – oprogramowanie – dla sprzętu stanowiącego asortyment dla zadania nr 2.
3.9 załącznik nr 10 do SIWZ – wymagania dot. szkoleń dla użytkowników sprzętu stanowiącego asortyment dla
zadania nr 2.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym czy powierza
podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania
zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale.
5. Zamawiający wymaga aby gwarancja na dostarczony asortyment wynosiła min. 36 miesięcy od dnia
dostawy,oraz aby gwarancja na akumulatory wchodzące w skład radiotelefonów noszonych (w ramach zadnia
nr 2) wynosiła min. 12 miesięcy.
6. Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. Asortyment nie może być wyprodukowany
wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
7. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę asortymentu do Zamawiającego na własny koszt.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeprowadził dla pracowników
Zamawiającego szkolenia odnośnie zagadnień dot. dostarczanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami
określonymi w załączniku nr 10 do SIWZ – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 w zakresie
radiotelefonów noszonych i przewoźnych oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – w przypadku składania oferty na
zadanie nr 1 w zakresie radiotelefonów bazowych. Zamawiający żąda aby szkolenia były bezpłatne, ich koszt
należy uwzględnić w cenie ofertowej za asortyment będący przedmiotem zamówienia.
9. Zamawiający wymaga aby osprzęt i oprogramowanie dostarczone dla dostarczonych radiotelefonów
przewoźnych i radiotelefonów noszonych, określone w załączniku nr 9 do SIWZ było bezpłatne, ich koszt należy
uwzględnić w cenie ofertowej za asortyment będący przedmiotem zamówienia.
10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający
dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment o takim samym przeznaczeniu
jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym.
Udowodnienie równoważności asortymentu spoczywa na Wykonawcy.
11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
— 32 23 60 00 – 6 – Radiotelefony
12. UWAGA: W przypadku składania ofert na zadanie nr 1 Wykonawca na etapie badania i oceny ofert
przeprowadzi prezentację urządzeń (radiotelefonów bazowych IP) w siedzibie Zamawiającego w celu
potwierdzenia, że radiotelefony odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku
nr4 i/lub 5 do SIWZ. Zasady prezentacji oraz wymagania dotyczące asortymentu, które będą weryfikowane, są
zawarte w załączniku nr 11 do SIWZ.
13. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia zakup dodatkowego asortymentu w ramach prawa opcji do
wysokości maksymalnie 50 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego z zadań.
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu
dodatkowego asortymentu.
15. Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę o możliwości skorzystania z prawa opcji bądź
odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający zastrzega, że dostawy zakupywanego
sprzętu w ramach opcji będą następowały sukcesywnie od dnia poinformowania mailowo lub pisemnie
Wykonawcy jednak nie później niż do 11.12.2015. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający
prześle wypełniony formularz cenowy – opcji wraz z wykazem sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach
opcji.
16. Zamawiający zastrzega możliwość dostaw asortymentu w ramach opcji jednorazowo lub sukcesywnie w
kilku transzach.
17. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta tej samej wersji oraz o tych
samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32236000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena brutto oferty dla zadania. Waga 90
2. Okres gwarancji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: tak

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-2380-100-29/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 72-127201 z dnia 14.4.2015
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 94-168510 z dnia 16.5.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2 - Nazwa: Zadanie nr 2 zakup radiotelefonów noszonych, radiotelefonów przewoźnych oraz zestawów
kamuflowanych
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

18.8.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127201-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168510-2015:TEXT:PL:HTML
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V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Rtcom s.c. Wojciech Kropiewnicki, Tomasz Sulima, Sławomir Hirny, Dariusz Sulima
ul. Leśna 6c
75-583 Koszalin
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 862 764,23 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 907 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1 Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze
środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych –środki
ochrony prawnej oraz odwołania (art. 179 – 198 ustawy Pzp).
2 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują 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.
3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4 Terminy wnoszenia odwołań:
4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego
wniesienia.
4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. 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.

http://www.uzp.gov.pl
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5 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
5.1 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3 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 za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
6 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.9.2015

http://www.uzp.gov.pl

