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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56702-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
2016/S 035-056702
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
ZP-2380-294-66/2015 Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji/kalibracji/ wzorcowania przyrządów
do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alkomat A 2.0, alkomat Siemens, alkomat
Alcoquant 6020, 3020, alkotest Drager, alkotest Alcoblow, Alcosensor IV oraz Alcosensor FST będących w
użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego, KWP w Katowicach w tym KAP Gliwice oraz
CBŚP i BSW KGP.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
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 są usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji/kalibracji/ wzorcowania
przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alkomat A 2.0, alkomat Siemens,
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alkomat Alcoquant 6020, 3020, alkotest Drager, alkotest Alcoblow, Alcosensor IV oraz Alcosensor FST
będących w użytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu śląskiego, KWP w Katowicach w tym KAP
Gliwice oraz Zarządu w Katowicach CBŚP i BSW KGP.
2 Zamówienie zostało podzielone na 6 zadań i obejmuje:
2.1 Zadanie nr 1 – Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji – kalibracji – wzorcowania
przyrządów
do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alkomat 2.0 ( 83szt. ) oraz alkomat Siemens
(24
szt);
2.2 Zadanie nr 2 – Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji – kalibracji – wzorcowanie
przyrządów
do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest ALCOQUANT6020 (64szt) i
ALCOQUANT 3020 (1szt.);
2.3 Zadanie nr 3 – Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji – kalibracji – wzorcowania
przyrządów
do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest DRAGER 7410 (143 szt )
2.4 Zadanie nr 4 – Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji – kalibracji przyrządów do badania
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest AlcoBlow ( 167 szt);
2.5 Zadanie nr 5 – Usługi serwisowe obejmujące naprawę oraz adiustację – kalibrację – wzorcowanie
urządzeń
do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCOSENSOR IV (456 szt)
2.6 Zadanie nr 6 – Usługi serwisowe obejmujące naprawę oraz adiustację – kalibrację urządzeń do badania
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: ALCOSENSOR FST (125 szt).
3 Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w:
3.1 załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy
3.2 załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 1
3.3 załączniku nr 4 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 2
3.4 załączniku nr 5 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 3
3.5 załączniku nr 6 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 4
3.6 załączniku nr 7 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 5
3.7 załączniku nr 8 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 6.
4 W ramach każdego zadania przedmiotem zamówienia jest podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego kalibracji/adiustacji (dot. zadania nr 4 i 6) oraz podstawowa usługa dotycząca przeglądu
technicznego kalibracji/adiustacji i wzorcowania (dot. zadania nr 1,2,3 i 5), naprawy urządzeń oraz wymiana
wyeksploatowanych materiałów w urządzeniach do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
będących w użytkowaniu Komend Miejskich Policji i Komend Powiatowych Policji woj. śląskiego, Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym KAP w Gliwicach oraz Zarządu w Katowicach CBŚP i BSW KGP.
5 Zamawiający wymaga, aby Gwarancja wynosiła:
a) na przegląd techniczny i wykonaną naprawę co najmniej 6 miesięcy
b) na części zamienne co najmniej 24 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo dostarczył wraz z urządzeniem świadectwo
wzorcowania (na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot. (dot. zadań w
których jest przewidziane wzorcowanie urządzeń)
7. Zamawiający wymaga, aby usługa wzorcowania wykonywana była minimum w dwóch punktach 0,1 i 0,25
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mg/dm3 po 10 testów w każdym stężeniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń w sytuacji pozyskania urządzeń w formie
darowizny lub zakupu nowych lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie
będzie dotyczyć zmiany warunków umowy.
9. Transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz zwrotu do bezpośrednich użytkowników odbywać się
będzie na koszt Wykonawcy.
10. 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.
11. UWAGA: Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć
na realizację zamówienia a rozliczenie będzie następować za zrealizowane usługi wg cen jednostkowych
wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 3 i/lub nr 4 i/lub nr 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 do SIWZ oraz w
przypadku braku wyszczególnionych pozycji w formularzu cenowym stosowany będzie cennik firmy na dzień
wykonania usługi. Cena wyliczona na podstawie dyspozycji punktu X SIWZ posłuży Zamawiającemu do
wyboru
najkorzystniejszej oferty.
50410000-2.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50410000

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. Waga 90
2. Gwarancja na części zamienne. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-2380-294-66/15

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 206-373957 z dnia 23.10.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 205-372332 z dnia 22.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
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Część nr: 1 - Nazwa: Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji – kalibracji – wzorcowania przyrządów do
badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: Alkomat 2.0 ( 83szt. ) oraz alkomat Siemens (24 szt)
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.2.2016
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
P.P.H.U. ALERT Elektronika Przemysłowa
Sosnowiec
41-200 Plonów 7A
POLSKA

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 355 507 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 437 273,61 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 3 - Nazwa: Usługi serwisowe w zakresie naprawy oraz adiustacji – kalibracji – wzorcowania przyrządów do
badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: alkotest DRAGER 7410 (143 szt )
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.2.2016
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
P.P.H.U. ALERT Elektronika Przemysłowa
Sosnowiec
41-200 Polnów 7a
POLSKA

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 320 892 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 394 697,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 5 - Nazwa: Usługi serwisowe obejmujące naprawę oraz adiustację – kalibrację – wzorcowanie urządzeń do
badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCOSENSOR IV (456 szt)
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
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10.2.2016
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
TRANSCOM INTERNATIONAL Sławomir Śleziak, Winicjusz Filipow Sp. Jawna
Paczków
48-370 Armii Krajowej 2
POLSKA

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 667 685,94 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 821 253,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 6 - Nazwa: Usługi serwisowe obejmujące naprawę oraz adiustację – kalibrację urządzeń do badania zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu typu: ALCOSENSOR FST (125 szt).
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.2.2016
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
TRANSCOM INTERNATIONAL Sławomir Śleziak, Winicjusz Filipow Sp. Jawna
Paczków
48-370 Armii Krajowej 2
POLSKA

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 102 874 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 126 535,02 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
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Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: 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.
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
Postępu 17a
02-676 Warszawa
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POLSKA
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.2.2016
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