
30.03.2018

1/4

Ogłoszenie nr 500070063-N-2018 z dnia 30-03-2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-6/2018 Świadczenie usług
telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci publicznej w łączności stacjonarnej

  
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: 508467-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500022496-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
tak 
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów: 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE UL. J.
LOMPY 19 
SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH 40-684 KATOWICE , UL. GEN. JANKEGO 276

 
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): bip.katowice.kwp.policja.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających): a) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, b) powołanie komisji przetargowej, c) wybór trybu udzielenia
zamówienia, d) opracowanie i zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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(dalej SIWZ), e) sporządzenie i przesłanie ogłoszeń i informacji przewidzianych w ustawie
Prawo Zamówień Publicznych, f) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień do treści SIWZ, g)
podejmowanie decyzji o wykluczeniu wykonawców oraz odrzuceniu ofert, h) reprezentowanie
Stron w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów oraz w postępowaniu skargowym przed sądem,
i) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty lub podjęcie decyzji o unieważnieniu
postępowania, j) zawarcie umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie
dostępu do sieci publicznej w łączności stacjonarnej oraz komórkowej dla jednostek policji w
garnizonie śląskim. §2 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji ustalają, że
Zamawiający przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach obowiązujących w
kierowanej przez niego jednostce. 2. Komisję przetargową powołuje Zamawiający spośród
policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ZP-2380-6/2018 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci publicznej
w łączności stacjonarnej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-6/2018

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: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do
sieci publicznej w łączności stacjonarnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje
się w: a) załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy; b) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt
umowy c) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia d) załącznik nr 4 do SIWZ
– wykaz numerów dla zadania nr 1; e) załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz numerów dla zadania nr
2. f) załącznik nr 6 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 1,2 i 3 3. Zamówienie jest
podzielone na trzy zadania (części): a) Dostęp do sieci publicznej poprzez stacje POTS/ISDN
BRA dla jednostek Policji garnizonu śląskiego. b) Dostęp do sieci publicznej jednostek Policji
garnizonu śląskiego poprzez wiązkę DDI w KWP w Katowicach c) Świadczenie usługi
bezpłatnych Infolinii dla KWP Katowice. 4. CPV: 64.21.10.00-8 5. Zamawiający dopuszcza
podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące
podwykonawców znajdują się w projekcie umowy. UWAGA: 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 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. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert)
Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 64211000-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Dostęp do sieci publicznej poprzez stacje
POTS/ISDN BRA dla jednostek Policji garnizonu
śląskiego.

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 171440.20 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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:  1

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: Telestrada S.A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Murmańska 25 
Kod pocztowy: 04-202 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
 
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 210871.44 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210871.44 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 237069 
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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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Dostęp do sieci publicznej jednostek Policji
garnizonu śląskiego poprzez wiązkę DDI w KWP w
Katowicach

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Świadczenie usługi bezpłatnych Infolinii dla
KWP Katowice.

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1044.29 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
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 1284.48 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1284.48 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 560806.20 
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: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie dla zadania nr 3 Zamawiający unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 900 zł brutto.
 
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. 


