
Ogłoszenie nr 42364 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.

Szczecin: Dostawa telefonów komórkowych i kart SIM wraz ze
świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej,

mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 25303-2017, 28534-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. ul.
Małopolska  47, 70-515  Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8211479, faks 91
8211477, e-mail zzp@szczecin.policja.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja

w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i

na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa telefonów komórkowych i kart SIM wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie

telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZZ-2380-11/17
II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez Zamawiającego miejsca telefonów
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komórkowych i kart SIM oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej,

mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii, zgodnie z przedstawionym zestawieniem, specyfikacją i

wymaganiami ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz

odpowiednio dla każdej części zamówienia. 2. Zamówienie składa się z trzech zadań: a) Zadanie I. Dostawa
telefonów komórkowych i świadczenie usług telefonii komórkowej dla Policji woj. zachodniopomorskiego,

zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr

171 z 2004r. poz. 1800 z późn. zm.). b) Zadanie II. Dostawa kart SIM i świadczenie usług mobilnego

dostępu do internetu dla Policji woj. zachodniopomorskiego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie

z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 z 2004r. poz. 1800 z późn. zm.). c) Zadanie

III. Dostawa kart telemetrycznych SIM i świadczenie usług wymiany danych informatycznych z
zastosowaniem transmisji pakietowej GPRS (telemetria) dla Policji woj. zachodniopomorskiego, zgodnie z

wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 z 2004r.

poz. 1800 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie części
zamówienia. 3. Ilość i zakres przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załącznikach nr 7 i 4, 4A i 4B do

siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia. sygn. postępowania: ZZ-2380-11/17 4. Kody i nazwy

dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
64212000-5 (usługi telefonii komórkowej), 32250000-0 (telefony komórkowe), 31712112-8 (karty SIM),

72400000-4 (usługi internetowe) 64216000–3 (elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i

informacji). 5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu

zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5, 5A, 5B oraz w szczegółowym

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do siwz odpowiednio dla każdej części

zamówienia. 6. W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany był do
wskazania produktu równoważnego, poprzez załączenie dowodów potwierdzających parametry techniczne

oferowanego sprzętu, poprzez odpowiednie wskazanie, (podanie), tj. co najmniej nazwy producenta i

produktu oferowanego przez Wykonawcę produktu równoważnego, wraz z identyfikatorem odpowiedniego
komponentu oraz potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z
„Minimalnymi parametrami technicznymi dla komórkowych aparatów telefonicznych” (Załączniki nr 1A, 1B,
1C do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do siwz dla zadania nr 1), tj. poprzez
sformułowanie słowne (oświadczenie), np. „spełnia”, „nie spełnia w Załączniku nr 8 do siwz - Tabela
zgodności spełniania warunków funkcjonalno - technicznych dla zadania nr 1. Zamawiający nie dopuszczał
posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego
przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych
(wymienionych) i określonych w przedmiotowej specyfikacji technicznej, który w sposób poprawny
współpracuje z urządzeniami i systemami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz realizuje wszystkie
funkcjonalności, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem
urządzeń i systemów Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada wszystkie funkcjonalności
określone w odpowiednim do przedmiotu „Minimalnymi parametrami technicznymi dla komórkowych
aparatów telefonicznych” (Załącznik nr 1A, 1B, 1C do do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
załącznik nr 7 do siwz dla zadania nr 1). 7. Wymagania związane z oznakowaniem, o którym mowa w art.
30a uPzp: Zamawiający wymagał aby urządzenia oznakowane były znakiem CE na podstawie Ustawy z dnia
13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542). 8.
Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia. 9. Podwykonawcy: a. Zamawiający dopuśił powierzenie części zamówienia podwykonawcom
Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 32250000-0

Dodatkowe kody CPV: 64212000-5, 31712112-8, 72400000-4, 64216000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  NAZWA: Zadanie I

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/03/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT304906.50
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Orange Polska S.A.,  ,  Al. Jerozolimskie 160,  02-326,  Warszawa,  kraj/woj. zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 436 641,26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 436 641,26
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 689 014,02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2  NAZWA: Zadanie II

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT20130.08

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Polkomtel Sp. z o.o.,  ,  ul. Konstruktorska 4,  02-673,  Warszawa,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
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Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18 863,28

Oferta z najniższą ceną/kosztem 9 644,64

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25 151,04

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3  NAZWA: Zadanie III

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1495.94

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Orange Polska S.A.,  ,  Al. Jerozolimskie 160,  02-326,  Warszawa,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1 344,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1 344,00

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2 952,00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.
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