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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95140-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
2020/S 040-095140

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
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Jastrzębski
E-mail: slawomir.jastrzebski@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 226037938
Faks:  +48 226037642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 usług w zakresie przeglądów technicznych, wzorcowania i napraw urządzeń do badania
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
Numer referencyjny: WZP-7125/19/371/Z

II.1.2) Główny kod CPV
50800000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:slawomir.jastrzebski@ksp.policja.gov.pl
http://www.policja.waw.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, wzorcowania i
napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu zwanych dalej „usługami”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 2 zadania obejmujące:
— zadanie 1 – przegląd techniczny, wzorcowanie, naprawa urządzeń Alkometr A-2.0,
— zadanie 2 - przegląd techniczny, wzorcowanie, naprawa urządzeń AlcoSensor IV.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 221 126.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przegląd techniczny, wzorcowanie, naprawa urządzeń Alkometr A-2.0
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce odbioru i zwrotu urządzeń: Magazyn Techniki Policyjnej KSP w Warszawie przy ul. Włochowskiej 25/33.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, wzorcowania i
napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu zwanych dalej „usługami”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a. prowadzenia książek serwisowych urządzeń z uwzględnieniem kolejnych terminów wzorcowania (nie rzadziej
niż co 6 miesięcy – chyba że w trakcie umowy zaczną obowiązywać przepisy resortowe inaczej regulujące tą
kwestię),
b. sporządzania i przekazania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla
każdego urządzenia z podaniem: numeru fabrycznego, numeru drukarki, opisu wykonanych czynności oraz
rodzaju wymienionych części,
c. odbioru urządzeń od Zamawiającego w celu wykonania usług oraz ich zwrotu po wykonanej usłudze z/do
miejsca wskazanego w pkt 5.
3. Termin realizacji usługi: minimalnie 10 dni – maksymalnie do 24 dni roboczych licząc od dnia podpisania
przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy
(odpowiednio do rodzaju usług).
4. Miejsce odbioru i zwrotu urządzeń: Magazyn Techniki Policyjnej KSP w Warszawie przy ul. Włochowskiej
25/33, POLSKA.
5. Termin obowiązywania umów: Umowy obowiązują od dnia podpisania przez okres 36 miesięcy, jednakże nie
dłużej niż do osiągnięcia kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
6. Zamawiający informuje, że ilość urządzeń objętych przeglądem technicznym, wzorcowaniem i naprawą
została przyjęta szacunkowo wyłącznie w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty.
7. Zamawiający informuje, że ilość zlecanych usług (odpowiednio do zadania) wynikać będzie z rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy łączna
wartość zleconych usług będzie niższa od wartości umowy, wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty.
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8. Wykonawca przed wykonaniem naprawy urządzenia (jeżeli będzie niezbędna) zobowiązany będzie
do sporządzenia wyceny kosztów naprawy przy uwzględnieniu zaoferowanych cen jednostkowych netto
części/podzespołów (odpowiednio do zadania) i przekazania do akceptacji Zamawiającemu w terminie nie
przekraczającym 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wymienione części/podzespoły:
a) minimum 12 miesięcznej gwarancji,
b) minimum 12 miesięcznej rękojmi zgodnej z oferowanym okresem gwarancji (zgodnie z Ofertą Wykonawcy),
c) na wykonaną usługę – min. 6 miesięcznej gwarancji i min. 6 miesięcznej rękojmi
— licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania usługi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wymienione części/podzespoły / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przegląd techniczny, wzorcowanie, naprawa urządzeń Alkometr A-2.0
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce odbioru i zwrotu urządzeń: Magazyn Techniki Policyjnej KSP w Warszawie przy ul. Włochowskiej 25/33,
POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, wzorcowania i
napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu zwanych dalej „usługami”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a. prowadzenia książek serwisowych urządzeń z uwzględnieniem kolejnych terminów wzorcowania (nie rzadziej
niż co 6 miesięcy – chyba że w trakcie umowy zaczną obowiązywać przepisy resortowe inaczej regulujące tą
kwestię),
b. sporządzania i przekazania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla
każdego urządzenia z podaniem: numeru fabrycznego, numeru drukarki, opisu wykonanych czynności oraz
rodzaju wymienionych części,
c. odbioru urządzeń od Zamawiającego w celu wykonania usług oraz ich zwrotu po wykonanej usłudze z/do
miejsca wskazanego w pkt 5.
3. Termin realizacji usługi: minimalnie 10 dni – maksymalnie do 24 dni roboczych licząc od dnia podpisania
przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy
(odpowiednio do rodzaju usług).
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4. Miejsce odbioru i zwrotu urządzeń: Magazyn Techniki Policyjnej KSP w Warszawie przy ul. Włochowskiej
25/33, POLSKA.
5. Termin obowiązywania umów: Umowy obowiązują od dnia podpisania przez okres 36 miesięcy, jednakże nie
dłużej niż do osiągnięcia kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
6. Zamawiający informuje, że ilość urządzeń objętych przeglądem technicznym, wzorcowaniem i naprawą
została przyjęta szacunkowo wyłącznie w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty.
7. Zamawiający informuje, że ilość zlecanych usług (odpowiednio do zadania) wynikać będzie z rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy łączna
wartość zleconych usług będzie niższa od wartości umowy, wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty.
8. Wykonawca przed wykonaniem naprawy urządzenia (jeżeli będzie niezbędna) zobowiązany będzie
do sporządzenia wyceny kosztów naprawy przy uwzględnieniu zaoferowanych cen jednostkowych netto
części/podzespołów (odpowiednio do zadania) i przekazania do akceptacji Zamawiającemu w terminie nie
przekraczającym 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wymienione części/podzespoły:
a) minimum 12 miesięcznej gwarancji,
b) minimum 12 miesięcznej rękojmi zgodnej z oferowanym okresem gwarancji (zgodnie z Ofertą Wykonawcy),
c) na wykonaną usługę – min. 6 miesięcznej gwarancji i min. 6 miesięcznej rękojmi
— licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania usługi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wymienione części/podzespoły / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-614593

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
Część nr: 1

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614593-2019:TEXT:PL:HTML
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Nazwa:
Przegląd techniczny, wzorcowanie, naprawa urządzeń Alkometr A-2.0

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/02/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „Awat” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kaliskiego 2B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-476
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 202 540.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 264 083.77 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Przegląd techniczny, wzorcowanie, naprawa urządzeń Alkometr A-2.0

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
11/02/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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
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Oficjalna nazwa: Transcom International S. Śleziak, W. Filipow Sp.j.
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 2
Miejscowość: Paczków
Kod NUTS: PL523
Kod pocztowy: 48-370
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 018 586.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 237 901.21 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 6 000,00 PLN –
zadanie 1, 30 000,00 PLN – zadanie 2.
4. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

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.4.2) 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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2020

http://www.uzp.gov.pl

