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ZP-2380-457-107/17/255/2018      Katowice, dnia 24.01.2018 r. 
 
         egz. pojedynczy 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi serwisowe w zakresie przeglądu 
serwisowego obejmującego przegląd, kalibrację, naprawę oraz legalizację przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów 

w ruchu drogowym oraz urządzenia do wizualizacji miejsc zdarzeń będących w użytkowaniu jednostek terenowych policji 
garnizonu śląskiego, KWP w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2018-2019” 

 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informuje, że: 
1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  

632 752,50 złotych brutto, w tym: 
 Zadanie nr 1  156 308,10 zł brutto 
 Zadanie nr 2  227 172,93 zł brutto 
 Zadanie nr 3    44 237,20 zł brutto 
 Zadanie nr 4    93 322,17 zł brutto 
 Zadanie nr 5    67 698,22 zł brutto 
 Zadanie nr 6    44 013,88 zł brutto 
2) złożono dwie oferty wg poniższego zestawienia: 

Nr zadania  Oferta nr … Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy 

Cena oferty  
złotych brutto  

60 % 

Okres gwarancji 
na części 40 % 

Zadanie 1 - usługi serwisowe w zakresie 
przeglądu serwisowego, naprawy i legalizacji 
videorejestratora typu Polcam 2006 (20 szt.) 
 

Oferta 002 
P.P.H.U. ALERT Elektronika przemysłowa 
ul. Plonów 7a 41-200 Sosnowiec 

99 991,62 Przegląd i naprawy 6 
miesięcy 

Części zamienne  12 
miesięcy 

Zadanie 2 -  usługi serwisowe w zakresie 
przeglądu serwisowego, naprawy i legalizacji 
videorejestratora typu VIDEORAPID 1 (1 szt.), 
VIDEORAPID 2 (2 szt.), VIDEORAPID z 
ISKRĄ (7 szt.). 
 

Oferta 002 
P.P.H.U. ALERT Elektronika przemysłowa 
ul. Plonów 7a 41-200 Sosnowiec 

128 640,78 Przegląd i naprawy 6 
miesięcy 

Części zamienne  12 
miesięcy  

Zadanie 3 - usługi serwisowe w zakresie 
przeglądu serwisowego, naprawy, i legalizacji 
miernika prędkości typu ISKRA 1 (21 szt.). 
 

Oferta 002 
P.P.H.U. ALERT Elektronika przemysłowa 
ul. Plonów 7a 41-200 Sosnowiec 

38 474,40 Przegląd i naprawy 6 
miesięcy 

Części zamienne  12 
miesięcy 

Zadanie 4 - usługi serwisowe w zakresie 
przeglądu serwisowego, naprawy i legalizacji 
urządzeń typu: laserowy miernik prędkości LTI 
20-20 100 LR Ultralyte (42 szt.), LTI 20-20 200 
LR Ultralyte (2 szt.). 
 

Oferta 001 
Safety Camera Systems Sp. z o.o. ul. 
Jeżewskiego 5B/30 02-796 Warszawa 

129 241,02 Przegląd i naprawy 6 
miesięcy 

Części zamienne  12 
miesięcy 

Zadanie 5 - usługi serwisowe w zakresie 
przeglądu serwisowego, naprawy i legalizacji 
miernika prędkości typu RAPID 2 Ka (37 szt). 
 

Oferta 002 
P.P.H.U. ALERT Elektronika przemysłowa 
ul. Plonów 7a 41-200 Sosnowiec 

66 370,80 Przegląd i naprawy 6 
miesięcy 

Części zamienne  12 
miesięcy 

Zadanie nr 6 -  
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 ( 1szt) oraz Quick Map 3D z Impuls 
200LR z enkoderem kątowym Map Star 
TruAngel Hakko Craash Crime 9 (1 szt.) 
 

   

 
 Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych, 
wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzieleniu zamówienia.  
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. BB 
zamieszczono w BIP KWP w Katowicach 


