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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361420-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
2019/S 147-361420

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Burasiński
Tel.:  +48 226037938
E-mail: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl 
Faks:  +48 226037642
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawy ukompletowania radiolinii
Numer referencyjny: WZP- 4469/19/225/Ł

II.1.2) Główny kod CPV
32230000

mailto:robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
http://www.policja.waw.pl/
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na: Dostawy ukompletowania radiolinii
zwanych dalej w ogłoszeniu „asortymentem”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 3 zadania:
1) zadanie nr 1 – Dostawy półkompletów radiowych Radiolinia PtP – typ 1;
2) zadanie nr 2 – Dostawy półkompletów radiowych LMDS – typ 2;
3) zadanie nr 3 – Dostawy elementów modułu systemu radiowego – typ 3.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy półkompletów radiowych Radiolinia PtP – typ 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32344210
32230000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji wskazane w rozdz. II pkt 10 ppkt 1 dokumentacji
zamówienia.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na: Dostawy półkompletów radiowych
Radiolinia PtP – typ 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do dokumentacji zamówienia.
3. Szacunkowe ilości zamawianego asortymentu zawiera załącznik nr 2A do dokumentacji zamówienia
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Ofercie Wykonawcy w (kol. 3) – Producenta/typ/model
oferowanego asortymentu. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest
oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment był:
a) oznakowany znakiem CE, fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z
przeznaczeniem;
b) parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w załączniku 2A do dokumentacji
zamówienia;
c) wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy;
d) pochodziły z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren RP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 5 000,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy półkompletów radiowych LMDS – typ 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32344210
32230000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji wskazane w rozdz. II pkt 10 ppkt 1 dokumentacji
zamówienia.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na: Dostawy półkompletów radiowych
LMDS – typ 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do dokumentacji zamówienia.
3. Szacunkowe ilości zamawianego asortymentu zawiera załącznik nr 2B do dokumentacji zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Ofercie Wykonawcy w (kol. 3) – Producenta/typ/model
oferowanego asortymentu. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest
oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment był:
a) oznakowany znakiem CE, fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z
przeznaczeniem;
b) parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w załączniku 2B do dokumentacji
zamówienia;
c) wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy;
d) pochodziły z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren RP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 6 000,00 PLN
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy elementów modułu systemu radiowego – typ 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32344210
32230000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na: Dostawy elementów modułu
systemu radiowego – typ 3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2C do dokumentacji zamówienia.
4. Szacunkowe ilości zamawianego asortymentu zawiera załącznik nr 2C do dokumentacji zamówienia
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Ofercie Wykonawcy w (kol. 3) – Producenta/typ/model
oferowanego asortymentu. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest
oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment był:
a) oznakowany znakiem CE, fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z
przeznaczeniem;
b) parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w załączniku 2C do dokumentacji
zamówienia;
c) wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy;
d) pochodziły z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren RP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 8 000,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia w zadaniu nr 1 i 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej. Wykonawca spełni warunek – w zadaniu nr 1 i 2 – jeżeli
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: min. 2 osobami posiadającymi
świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu
i kontrolno-pomiarowym, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunku umowy zostały opisane w rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 14:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
Komenda Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego został wskazany w rozdz. V dokumentacji
postępowania.
3. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówienia, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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