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Ogłoszenie nr 500055273-N-2017 z dnia 08-11-2017 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej w
celu przeniesienia usług realizowanych po kablach telekomunikacyjnych Policji z aktualnej
siedziby KMP Bielsko Biała przy ul. Rychlińskiego do nowo budowanego obiektu KMP w Bielsku
Białej przy ul. Wapiennej - w kanalizacji OPL
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597029-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000,
ul. ul. J. Lompy 19, 40038 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail
zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060.
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej w celu przeniesienia usług realizowanych po
kablach telekomunikacyjnych Policji z aktualnej siedziby KMP Bielsko Biała przy ul.
Rychlińskiego do nowo budowanego obiektu KMP w Bielsku Białej przy ul. Wapiennej - w
kanalizacji OPL
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2380-408-86/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonawca przygotuje projekt wykonawczy zgodnie z
warunkami wydanymi przez Urząd Miasta w Bielsku Białej (warunki w załączeniu) który musi
zostać zatwierdzony przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta oraz WTI KWP w Katowicach
(w 4 egzemplarzach). Od strony nowej lokalizacji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu nawiązania pomiędzy studnią kablową
sieci teletechnicznej UM a studnią kablową sieci teletechnicznej Policji, wykonanie tego
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nawiązania rurą o średnicy min. 40mm np. HDPE40 oraz jego zainwentaryzowania. Od strony
ul. Rychlińskiego Wykonawca wykona nawiązanie pomiędzy studnią kablową UM w Bielsku
Białej a sąsiadującą z nią studnią Orange Polska rurą HDPE40. Po uzyskaniu akceptacji
projektów wykonawca zakupi i ułoży w mikrokanalizacji kablowej kabel światłowodowy typu
A-DQ2Y 36J lub Z-(XX)OTKtsdD 36J przeznaczony do układania w mikrokanalizacji. Po
stronie nowej siedziby KMP przy ul. Wapiennej kabel należy zakończyć w serwerowni na
przełącznicy optycznej ze złączami SC/APC (od ostatniej studni OPL do serwerowni jest około
200m drogi kablowej w kanalizacji Policji oraz szachtach kablowych). W kablowni należy
zamontować stelaż zapasu kabla i zabezpieczyć na nim nie mniej niż 20 m kabla. Od strony ul.
Rychlińskiego kabel zakończyć w studni kablowej UM mufą kablową uzbrojoną (tacki spawów)
umożliwiającą wyspawanie min 72 włókien. Mufa powinna być przymocowana na stałe wraz ze
stelażem zapasu kabla na którym należy zabezpieczyć min. 20 m zapasu tego kabla. Po
zakończeniu prac montażowych Wykonawca wykona pełne pomiary transmisyjne dla
światłowodu po stronie nowej siedziby KMP natomiast od strony zakończenia w studni kablowej
pomiary należy wykonać dla min. jednego włókna w każdej tubie. W kosztach realizacji zadania
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty związane z realizacją prac w kanalizacji
kablowej. Koszty dzierżawy kanalizacji pokryje Zamawiający. 2. Zamawiający wymaga
udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, w zakresie
zadań dotyczących sprzedaży włókien światłowodowych. 3. Zamawiający wymaga, aby
przedmiot zamówienia (w przypadku składania oferty na zadanie/zadania dotyczące ułożenia
kabli światłowodowych) był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych,
dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie
zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego
w załączniku nr 1 i 7 do ogłoszenia 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. Na podstawie art. 29 ust. 3a.
zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z dokonaniem ułożeniem kabla
światłowodowego wykonawca zobowiązany jest wykonać osobami zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę, lub pracę tymczasową. W związku z powyższym wykonawca oświadcza, że
osoby wykonujące czynność polegającą na ułożeniem kabla światłowodowego wykonują
pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, lub pracę tymczasową zgodnie z Wykazem
Osób Zatrudnionych. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dniu roboczych od dnia zawarcia
umowy przekaże uprawnionemu pracownikowi zamawiającego z Wydziału Teleinformatyki
KWP w Katowicach wykaz osób zatrudnionych. Brak przedłożenia niniejszej listy będzie miał
prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 ust. 7 jak również wypowiedzieć umowę z winy
wykonawcy. 6. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że wykonawca wykonuje
usługę z naruszeniem zapisów ustępu 5 zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną
zgodnie z § 10 ust. 8. 7. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 5 Wykonawca
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić do
realizacji zamówienia nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego. 8. Zmiany, o
których mowa w ust. 6 wymagają przedłożenia Zamawiającemu, oświadczenia wykonawcy, że
wskazane osoby do wykonywania usługi są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub pracę
tymczasową oraz nowej listy. 9. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy
przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie
określonym ust. 5,6 i 7. UWAGA Zamawiający wymaga oprócz pomiarów reflektometrycznych
w 2, 3 i 4 oknie wykonania także pomiarów tłumienności wynikowej w 2, 3 i 4 oknie
transmisyjnym (co 20nm) oraz pomiaru dyspersji (chromatycznej i fazowej). Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania pomiarów dyspersji dla min. 1 tuby w światłowodzie (tj. 12J) .
W kosztach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty związane z
realizacją prac w kanalizacji kablowej. Koszty dzierżawy kanalizacji pokryje Zamawiający.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45314310-7
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Licytacja elektroniczna
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 82926.82
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: P.W. Altech-net Dariusz Wyleżoł
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Skrzypczyka 20
Kod pocztowy: 42-612
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 102000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 102000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
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IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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