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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128660-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałcz: Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące
komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

2020/S 054-128660

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Adres pocztowy: ul. Ciasna 7
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ćwiertka
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261472324
Adresy internetowe:
Główny adres: www.1rblog.wp.mil.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/1rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/1rblog

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa – pogwarancyjne usługi serwisowe oraz naprawy i przeglądy urządzeń systemu trankingowego Tetra
Dimetra IP Compact oraz Tetra MST 11 IP firmy Motorola funkcjonujących w ramach systemu Dimetra (...)
Numer referencyjny: 16/2020

II.1.2) Główny kod CPV
50300000

mailto:1rblog.szp@ron.mil.pl
www.1rblog.wp.mil.pl
www.platformazakupowa.pl/pn/1rblog
www.platformazakupowa.pl/pn/1rblog
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są pogwarancyjne usługi serwisowe oraz naprawy i przeglądy urządzeń
wchodzących w skład przenośno-przewoźnych systemów trankingowych Tetra Dimetra
IP Compact oraz Tetra MST 11 IP firmy Motorola oraz radiotelefonów, stacji bazowych MTS-4, stacji bazowych
MTS-2 i konsol dyspozytorskich użytkowanych w ramach systemu stacjonarnego Dimetra X Core i nie
posiadających gwarancji producenta (radiotelefony przenośne, radiotelefony samochodowe, radiotelefony
stacjonarne i konsola dyspozytorska systemu), wykonywane w latach 2020 i 2021 zgodnie z „wymaganiami
taktyczno-technicznymi” (WTT) stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50333000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W miejscu dyslokacji sprzętu w jednostkach wojskowych sił zbrojnych na terenie RP lub w siedzibie Wykonawcy
umowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są pogwarancyjne usługi serwisowe oraz naprawy i przeglądy urządzeń
wchodzących w skład przenośno-przewoźnych systemów trankingowych Tetra Dimetra
IP Compact oraz Tetra MST 11 IP firmy Motorola oraz radiotelefonów, stacji bazowych MTS-4, stacji bazowych
MTS-2 i konsol dyspozytorskich użytkowanych w ramach systemu stacjonarnego Dimetra X Core i nie
posiadających gwarancji producenta (radiotelefony przenośne, radiotelefony samochodowe, radiotelefony
stacjonarne i konsola dyspozytorska systemu), wykonywane w latach 2020 i 2021 zgodnie z „wymaganiami
taktyczno-technicznymi” (WTT) stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
Wykaz urządzeń przewidzianych do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, wraz z ich lokalizacją,
dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego 1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu, ul. Ciasna 7,
78-600 Wałcz, POLSKA. Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją po złożeniu pisemnego wniosku na
ww. adres.
Przed zapoznaniem się z przedmiotowym wykazem należy okazać przedstawicielowi Zamawiającego aktualne
poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. „poufne”.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
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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

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada:
1. koncesję o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, tj. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2037 ze. zm.), uprawniającą do
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu przedmiotem zamówienia określonym
w WT XI – Wyroby i technologie związane z ochroną informacji niejawnych, załącznika nr 2 „wykaz wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 r. nr
145, poz. 1625 ze zm.) – która zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1214) zachowała
ważność po dniu wejścia w życie nowej ustawy lub koncesję, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca
2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r., poz.
1214) uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu przedmiotem
zamówienia określonym w WT XI – Wyroby i technologie związane z ochroną informacji niejawnych, części
IV załącznika „klasyfikacja rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji”
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na
których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1888).
W przypadku Wykonawcy zagranicznego winien on posiadać:
1) koncesję lub inny dokument zezwalający na wykonywanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia
wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy. Zamawiający uzna, że warunek został
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie lub dokument informujący, iż w jego kraju nie wydaje się w/w
dokumentów,
2) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o zobowiązaniu
się do uzyskania takiego dokumentu. Przedstawienie oświadczenia zamiast stosownego dokumentu dotyczy
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Wykonawców z tych krajów, w których przepisy uniemożliwiają uzyskanie takiego zezwolenia na etapie otwarcia
ofert;
2. aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony
informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydane przez ABW lub SKW, o którym mowa w art. 54
ust. 1 i 2 oraz w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 742).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 375 000,00
PLN.
Uwaga:
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym
mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej o
których mowa wyżej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi serwisowe i/lub naprawy i/lub przeglądy radiowego sprzętu
komunikacyjnego, których suma odpowiada co najmniej wartości 1 000 000,00 PLN oraz wykonał te usługi w
sposób należyty;
b) dysponuje osobami które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (co najmniej
dwie osoby), w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług przewidzianych bezpośrednio do prac
związanych z przedmiotem zamówienia, posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli
„poufne” lub wyższej oraz aktualne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji
niejawnych o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji
niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 742).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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
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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: nie

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: 21/04/2020
Czas lokalny: 09:30

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: 21/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
1 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz, POLSKA, budynek nr 1, pokój nr 109.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: (https://
platformazakupowa.pl/pn/1rblog)
Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty w wyprzedzeniem minimum 24 h, aby zdążyć w terminie
przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformy zakupowej, awaria Internetu,
problemy techniczne.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
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Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia lub
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2020


