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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359410-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt topograficzny
2021/S 136-359410

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jacak
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477237862
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

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 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 urządzeń do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni
Numer referencyjny: WZP-2385/21/162/Ł

II.1.2) Główny kod CPV
38295000 Sprzęt topograficzny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 szt. urządzeń do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ oraz rozdz. XIX SWZ.
3. Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy Pzp zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 983 739.84 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa lub ul. Nowolipie 2, 00-150 
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 szt. urządzeń do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni, 
zwanych dalej „asortymentem”.
2. Przeznaczenie urządzenia – Przenośne urządzenie do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni – 
urządzenie do pomiaru odległości, trójwymiarowego odwzorowywania oraz sporządzania szkiców sytuacyjnych 
miejsca zdarzenia drogowego.
3. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe
3.1. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.
3.2. Urządzenie do pomiaru odległości i trójwymiarowego odwzorowywania miejsca zdarzenia drogowego 
musi umożliwiać wykonanie pomiarów obiektów i śladów na miejscu zdarzenia w sposób szybki (gwarantujący 
niezwłoczne udrożnienie odcinka drogi lub skrzyżowania) tj. umożliwiać rozpoczęcie pomiaru na miejscu 
zdarzenia niezwłocznie po uruchomieniu urządzenia, bez potrzeby definiowania lokalizacji urządzenia w 
przestrzeni i wprowadzania dodatkowych parametrów.
3.3. Urządzenie pomiarowe wchodzące w skład systemu wraz z działającym na nim oprogramowaniem musi 
umożliwiać wykonywanie pomiarów zgodnie z metodyką pomiarów miejsc zdarzeń, w tym, w szczególności, 
umożliwiać bezpośrednie wskazanie Stałego Punktu Odniesienia (SPO) oraz Stałej Linii Odniesienia (SLO) 
oraz przedstawianie i eksport wyników pomiarów w tym układzie bez konieczności wprowadzania dodatkowych 
transformacji i przeliczeń.
3.4. Urządzenie pomiarowe musi umożliwiać pomiar w sposób bezpieczny (pomiary powinny być wykonywane 
na odległość, bez konieczności podchodzenia do śladów niebezpiecznych lub bez zatrzymywania ruchu 
drogowego). Musi zapewniać możliwość rozłożenia i ustawienia (wypoziomowania) w wybranym miejscu w 
terenie.
3.5. Urządzenie pomiarowe wchodzące w skład systemu musi być przystosowane do transportu (posiadać 
odpowiednią konstrukcję i zabezpieczenia) na przykład w bagażniku samochodu osobowego.
3.6. Urządzenie pomiarowe wchodzące w skład systemu wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem 
musi umożliwiać generowanie wykazu współrzędnych w zestawieniu odległości od stałych linii odniesienia 
wraz z informacjami o grupowaniu poszczególnych punktów pomiarowych w obiekty, z nazwami obiektów oraz 
formą reprezentacji graficznej. Urządzenie musi umożliwiać eksport tych danych z wszystkimi przypisanymi 
atrybutami oraz zapewniać odpowiedni format importu kompletu zarejestrowanych danych do oprogramowania 
przeznaczonego do sporządzania szkiców sytuacyjnych uwzględniający dodatkowo podział na kategorie 
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importowanych danych, które automatycznie przypisywane będą do różnych warstw sporządzanego szkicu 
miejsca zdarzenia.
3.7. Urządzenie pomiarowe musi umożliwiać eksport danych w formie binarnego pliku opatrzonego podpisem 
cyfrowym, zapewniającym ich integralność.
3.8. Urządzenie pomiarowe wchodzące w skład systemu musi być bezpieczne dla oczu zarówno policjanta 
wykonującego czynności na miejscu zdarzenia jak i osób znajdujących się w pobliżu tego miejsca.
3.9. Urządzenie do pomiaru odległości i trójwymiarowego odwzorowywania miejsca zdarzenia drogowego musi 
spełniać poniższe wymagania minimalne:
4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na oferowany asortyment minimum 60 miesięcznej rękojmi i 
minimum 60 miesięcznej gwarancji - liczonych od daty podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru 
asortymentu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Postępowanie finansowane jest z projektu: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TENT – etap II”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny 
Policji; nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych 
osobowych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; adres e-mail: iod@ksp.policja.gov 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunki umowy zostały wskazane w rozdz. XIX SWZ.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 10/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia określonych przez 
Zamawiającego: formularz JEDZ.
3. Od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający będzie żądał informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy – formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy. art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, 
dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odnośnie do naruszenia 
obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), zaświadczenia właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 
109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odpisu lub informacji 
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z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie 
art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
4. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy – 
formularzu JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy – formularza JEDZ.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa informację wskazane w rozdz. VII SWZ.
7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki 
dowodowe - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z Wykonawców występujących 
wspólnie.
9. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności 
oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
1) karty katalogowe i/lub inny dokument wystawiony przez producenta oferowanego asortymentu z którego w 
sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż oferowany asortyment jest o takich 
samych lub lepszych parametrach jakościowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez 
Zamawiającego w Załączniku nr 5 do SWZ.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są 
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

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

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021
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