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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354258-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej
2021/S 133-354258

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 012126482
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kukawka
E-mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477238608
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

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:
Świadczenie kompleksowych usług serwisu technicznego w zakresie przeglądów, napraw oraz konsultacji 
dotyczących infrastruktury warszawskiego systemu trankingowego TetraNode użytkowanego przez KSP
Numer referencyjny: WZP-1430/21/84/Ł

II.1.2) Główny kod CPV
50333200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisu technicznego w zakresie przeglądów, 
napraw oraz konsultacji dotyczących infrastruktury warszawskiego systemu trankingowego TetraNode 
użytkowanego przez Komendę Stołeczną Policji.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 521 780.50 PLN / Najdroższa oferta: 2 521 780.50 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50333100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Garnizonu Stołecznego Policji

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisu technicznego w zakresie przeglądów, 
napraw oraz konsultacji dotyczących infrastruktury warszawskiego systemu trankingowego TetraNode 
użytkowanego przez Komendę Stołeczną Policji.
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 
ustawy Prawo zamówień publicznych
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) czynności związanych z serwisem technicznym infrastruktury systemu,
b) czynności technicznych związanych z przeglądem profilaktycznym infrastruktury systemu,
c) czynności technicznych związanych z planowanymi pracami na wysokości.
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 5 do dokumentów zamówienia oraz 
w rozdz. XIX dokumentów zamówienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W związku z trwającym okresem zagrożenia epidemicznego powodującego zakłócenia związane z realizacją 
zamówień, zachodzi potrzeba na zwiększenie szansy na bezproblemowe przeprowadzenie przeglądów 
początkowych i ewentualnych dostaw elementów wyposażenia, które będą niezbędne do usunięcia 
stwierdzonych usterek, jak również realizacji procesu instalacji i konfiguracji dostarczonych podzespołów oraz 
ich uruchomienia produkcyjnego w pracującym systemie łączności radiowej, co wiąże się z koniecznością 
zapewnienia łączności radiowej pomiędzy wszystkimi policjantami realizującymi czynności służbowe na terenie 
m. st. Warszawy.

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

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 085-220092

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Page Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Okrężna nr 8
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 052 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 521 780.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Pomiary i przegląd zewnętrznych systemów antenowych na 5 strefach radiowych, poziom 1 i poziom 2.
Przegląd głównej infrastruktury systemu TetraNode wraz z jej utrzymaniem oraz przegląd i utrzymanie 
agregatów prądotwórczych na 4 strefach radiowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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
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:
08/07/2021
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