
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Katowice: ZP-2380-211-41/2016 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego,
naprawy, kalibracji oraz legalizacji urządzeń do wizualizacji miejsc zdarzeń Quick Map 3 D
z enkoderem kątowym Map Star Tru Angel z lunetą powiększającą Hakko oraz Quick Map
3D z Impuls 200LR z enkoderem kątowym Map Star Tru Angel Hakko Craash/Crime 9 na

lata 2016-2017
Numer ogłoszenia: 92717 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

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 Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 
Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.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: ZP-2380-211-41/2016  Usługi
serwisowe w zakresie  przeglądu serwisowego,  naprawy,  kalibracji  oraz  legalizacji  urządzeń do
wizualizacji miejsc zdarzeń Quick Map 3 D z enkoderem kątowym Map Star Tru Angel z lunetą
powiększającą Hakko oraz Quick Map 3D z Impuls 200LR z enkoderem kątowym Map Star Tru
Angel Hakko Craash/Crime 9 na lata 2016-2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1.  Nazwa  nadana
zamówieniu: ZP-2380-211-41/2016 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, naprawy,
kalibracji oraz legalizacji urządzeń do wizualizacji miejsc zdarzeń Quick Map 3 D z enkoderem
kątowym Map Star Tru Angel z lunetą powiększającą Hakko oraz Quick Map 3D z Impuls 200LR z
enkoderem kątowym Map Star Tru Angel Hakko Craash/Crime 9 na lata 2016-2017 2. kod CPV:38
30  00  00-8  przyrządy  do  pomiaru  3.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  opisu  przedmiotu
zamówienia znajdują się w: a) załączniku nr 2 do SIWZ - Umowa projekt b) załączniku nr 3 do
SIWZ - formularz cenowy 4 Przedmiotem zamówienia są podstawowe usługi serwisowe w zakresie
przeglądów  technicznych  (czyszczenia,  kalibracji),  konserwacji,  legalizacji,  naprawy.  5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń w sytuacji pozyskania urządzeń np.:

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/


w formie darowizny lub zakupu nowych, lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń, przy
czym zmiana ta  nie  będzie  wpływać na  wartość  zawartej  umowy.  6  Zamawiający wymaga od
Wykonawcy  w  okresie  trwania  umowy  do  zachowania  stałych  cen  na  usługę  i materiały
eksploatacyjne, które Wykonawca wskaże w wypełnionym i załączonym do oferty załączniku nr 3
do  SIWZ  7  Zamawiający  wymaga  przesyłania  do  bezpośredniego  użytkownika  protokołów
serwisowych  dla  każdego  urządzenia  naprawianego  lub  w  którym  wymieniono  części.  8
Zamawiający  wymaga  przesyłania  do  bezpośredniego  użytkownika  świadectw  legalizacji  dla
każdego urządzenia. 9 Zamawiający wymaga, aby gwarancja wynosiła: 9.1 na przegląd techniczny i
wykonaną naprawę - co najmniej 6 miesięcy. 9.2 na części zamienne - co najmniej 12 miesięcy.
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym. Uwaga: a) Gwarancja na części
zamienne stanowi drugie kryterium wyboru ofert opisane w pkt XI. b) Wykonawcy mogą wydłużyć
termin  gwarancji  na  części  maksymalnie  do  24  miesięcy  przy  czym  gwarancja  podstawowa
wymagana przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. c) Wykonawca zwiększa okres gwarancji w
odstępach 3 miesięcznych (np. wymagana gwarancja 12 miesięcy + zwiększenie o 3 miesiące daje
15 miesięczną  gwarancję).  d)  Błędne zaoferowanie  gwarancji  (np.  zwiększenie o 1,5 miesiąca)
będzie  potraktowane  przez  Zamawiającego  jako  niezgodność  oferty  z  treścią  SIWZ,  a  oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP e) W przypadku zaoferowania
przez  Wykonawcę  okresu  gwarancji  większej  niż  wartość  maksymalna  wskazana  przez
Zamawiającego  do  obliczania  ilości  punktów  Zamawiający  przyjmie  wartość  maksymalną
dopuszczoną,  a  do  umowy  zostanie  wpisana  wartość  zaoferowana  przez  Wykonawcę.  f)  W
przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji,  Zamawiający uzna na podstawie złożonego
oświadczenia, że udziela gwarancji minimalnej tj. 6 miesięcy na przegląd techniczny i wykonaną
naprawę i 12 miesięcy na części zamienne. 10 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował
przedmiot zamówienia w terminie podanym w pkt II SIWZ 11 Zamawiający wymaga, aby transport
urządzeń  w celu  wykonania  usługi  oraz  zwroty  do  bezpośredniego  użytkownika  odbywały  się
będzie na koszt Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 12 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.  13  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  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..

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga 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;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1  pkt  4-8 ustawy,  wystawioną nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1  pkt  9  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;



• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ - brak załączenia formularza cenowego do oferty
oraz załączenie do oferty formularza cenowego niepodpisanego przez Wykonawcę, a także brak
wypełnienia wszystkich pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy PZP ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ 2. Oświadczenie Wykonawcy, że
zrealizuje  przedmiot  zamówienia  w  terminie  podanym  w  pkt  II  SIWZ.  3.  Oświadczenie



Wykonawcy, że w cenę usługi podaną w ofercie wliczone zostały wszystkie koszty związane z jej
realizacją,  złożone  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ  lub  na
odrębnym dokumencie. 4. Oświadczenie, Wykonawcy o obowiązywaniu w okresie trwania umowy
stałych  cen  na  usługę  i  materiały  eksploatacyjne,  które  Wykonawca  wskaże  w  wypełnionym
złączniku nr 3 do SIWZ, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
lub  na  odrębnym  dokumencie.  5.  Oświadczenie,  Wykonawcy,  że  będzie  przesyłał  do
bezpośredniego użytkownika protokoły serwisowe dla  każdego urządzenia  naprawianego lub w
którym wymieniono części złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
lub  na  odrębnym  dokumencie.  6.  Oświadczenie,  Wykonawcy,  że  będzie  przesyłał  do
bezpośredniego użytkownika świadectwa legalizacji dla każdego urządzenia złożone na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie,
Wykonawcy o udzielonej gwarancji z podziałem na przegląd techniczny i wykonaną naprawę oraz
na części zamienne; złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na
odrębnym dokumencie. Uwaga: a) Gwarancja na części zamienne stanowi drugie kryterium wyboru
ofert  opisane  w pkt  XI.  b)  Wykonawcy mogą wydłużyć  termin  gwarancji  maksymalnie  do  24
miesięcy przy czym gwarancja podstawowa wymagana przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.
c) Wykonawca zwiększa okres gwarancji w odstępach 3 miesięcznych (np. wymagana gwarancja 12
miesięcy  +  zwiększenie  o  3  miesiące  daje  15  miesięczną  gwarancję.  d)  Błędne  zaoferowanie
gwarancji  np.  zwiększenie  o  1,5  miesiąca  będzie  potraktowane  przez  Zamawiającego  jako
niezgodność oferty z treścią SIWZ, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy  PZP e)  W przypadku  zaoferowania  przez  Wykonawcę  okresu  gwarancji  większej  niż
wartość maksymalna wskazana przez Zamawiającego do obliczania ilości punktów Zamawiający
przyjmie wartość maksymalną dopuszczoną, a do umowy zostanie wpisana wartość zaoferowana
przez Wykonawcę. f) W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji, Zamawiający uzna na
podstawie złożonego oświadczenia,  że udziela  gwarancji  minimalnej  tj.  6 miesięcy na przegląd
techniczny i wykonaną naprawę i 12 miesięcy na części zamienne. 8. Oświadczenie, Wykonawcy że
transport urządzeń w celu wykonania usługi oraz zwroty do bezpośrednich użytkowników odbywać
się będzie na koszt Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 800 do 1500, złożone na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie,
Wykonawcy,  że  usługi  będą  wykonywane  w  terminie  14  dni  kalendarzowych,  złożone  na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10.
Oświadczenie  Wykonawcy czy powierza podwykonawcy wykonanie  zamówienia.  W przypadku
powierzenia  podwykonawcy  wykonania  zamówienia  Wykonawca  wskaże  zakres  jaki  będzie
realizował przy jego/ich udziale złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ  lub  na  odrębnym  dokumencie.  11.  Jeżeli  dotyczy  Zgodnie  z  art.  91  ust.  3a  ustawy
PZP.Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację o następującej treści Składając
ofertę  informujemy  Zamawiającego,  że  wybór  będzie/nie  będzie  prowadzić  do  powstania  u
Zamawiającego  obowiązku  podatkowego.  Jednocześnie  ze  złożonym oświadczeniem,  podajemy
nazwę (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego
powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90
• 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zamówień 
Publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19 40-038 Katowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach ul. J. Lompy 19 40-038 Katowice.

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: 1. Termin obowiązywania umowy od dnia zawarcia umowy do dnia
31.12.2017  r.  2.  Zgodnie  §  5  ust.  3  projektu  umowy  w  przypadku  nie  wyczerpania  środków
finansowych do dnia zakończenia obowiązywania umowy tj. do dnia 31.12.2017 r. może ona zostać
przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu wcześniejszego wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia..

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


