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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169562-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi telekomunikacyjne
2018/S 076-169562

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
17/18
ul. 11 Listopada 37/59
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wójcik
E-mail: malgorzata.wojcik@ra.policja.gov.pl 
Faks:  +48 483452002
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
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:
Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych
dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP zs. w Radomiu
Numer referencyjny: 27/18

II.1.2) Główny kod CPV
64200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:malgorzata.wojcik@ra.policja.gov.pl
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych Ethernet L2 typu A-wielopunkt i B-punkt
zakończonych routerem brzegowym i przełącznikiem sieciowym od Operatora przez Komendę Wojewódzką
Policji zs. w Radomiu. Łącza mogą być wykonane w technologii światłowodowej, miedzianej i radiowej. W
przypadku realizacji połączenia w technologii radiowej Wykonawca sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiającemu projekt instalacyjny każdego łącza odrębnie. Łącza będą wchodzić w skład systemu OST112
opartego wyłącznie na urządzeniach firmy CISCO i staną się jego integralną częścią – w podziale na 5 (pięć)
zadań.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
– Zadanie nr 1 – 13 000,00 PLN,
– Zadanie nr 2 – 9 000,00 PLN,
– Zadanie nr 3 – 11 000,00 PLN,
– Zadanie nr 4 – 7 000,00 PLN,
– Zadanie nr 5 – 3 000,00 PLN.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych
niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom
(dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych)”.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych
do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom (dzierżawy cyfrowych
i analogowych łączy telekomunikacyjnych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Technologia łączy / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterki/awarii / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie wykupu urządzeń sieciowych
wskazanych w Załączniku do umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zakończenia świadczenia
usługi.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych
niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom
(dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych)”.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych
do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom (dzierżawy cyfrowych
i analogowych łączy telekomunikacyjnych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Technologia łączy / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterki/awarii / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie wykupu urządzeń sieciowych
wskazanych w Załączniku do umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zakończenia świadczenia
usługi.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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:
„Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych
niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom
(dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych)”.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych
do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom (dzierżawy cyfrowych
i analogowych łączy telekomunikacyjnych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Technologia łączy / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterki/awarii / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie wykupu urządzeń sieciowych
wskazanych w Załączniku do umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zakończenia świadczenia
usługi.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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„Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych
niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom
(dzierżawy cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych)”.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych
do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom (dzierżawy cyfrowych
i analogowych łączy telekomunikacyjnych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Technologia łączy / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterki/awarii / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie wykupu urządzeń sieciowych
wskazanych w Załączniku do umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zakończenia świadczenia
usługi.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych
niezbędnych do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom
(dzierżaw
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych
do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP Radom (dzierżawy cyfrowych
i analogowych łączy telekomunikacyjnych).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie wykupu urządzeń sieciowych
wskazanych w Załączniku do umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zakończenia świadczenia
usługi.

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:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych wydanego na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16.7.2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do Oferty wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
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wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 1
(jedną) usługę dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla pojedynczego odbiorcy o wartości nie mniejszej niż:
— Zadanie 1 — 300 000,00 PLN brutto,
— Zadanie 2 — 200 000,00 PLN brutto,
— Zadanie 3 — 300 000,00 PLN brutto,
— Zadanie 4 — 200 000,00 PLN brutto,
— Zadanie 5 — 100 000,00 PLN brutto.
Należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca, który złoży ofertę do więcej niż jednej części zamówienia, spełni warunek dotyczący posiadania
doświadczenia jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał
lub wykonuje co najmniej jedną usługę dzierżawy łączy świadczonej dla pojedynczego odbiorcy o wartości nie
mniejszej niż największa spośród wymaganych dla części, do których składa oferty.

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

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: 28/05/2018
Czas lokalny: 10:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 14/06/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, Sekcja Zamówień
Publicznych KWP zs. w Radomiu pokój 817 (8- piętro).

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:
Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz
na podstawie następujących przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 1) art. 24 ust. 5 pkt. 1); 2) art.
24 ust. 5 pkt. 4), 3) art. 24 ust. 5 pkt. 8).
II. Dokumenty i oświadczenia potw. spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia
1.) JEDZ
2.) Formularz ofertowy wraz z cennikiem ofertowym stanowiącymi integralną część f.o.
3.) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez
notariusza.
4.) Dowód wniesienia wadium.
5.) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
6.) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
7.) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
8.) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
9.) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami i lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności; Jeśli Wykonawca w JEDZ zamieści informacje odpowiadające
temu oświadczeniu Zamawiający odstąpi od wzywania do jego złożenia.
10.) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); Jeśli Wykonawca w JEDZ
zamieści informacje odpowiadające temu oświadczeniu Zamawiający odstąpi od wzywania do jego złożenia.
11.) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne; Jeśli Wykonawca w JEDZ zamieści informacje odpowiadające temu
oświadczeniu Zamawiający odstąpi od wzywania do jego złożenia.
III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
a) Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydanego
Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16.7.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz.
1489 ze zm.).
b) Wykonawca ma przedstawić wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał
co najmniej 1 (jedną) usługę dzierżawy łączy telekomunikacyjnych dla pojedynczego odbiorcy o wartości nie
mniejszej niż:
— Zadanie 1 – 300 000,00 PLN brutto,
— Zadanie 2 – 200 000,00 PLN brutto,
— Zadanie 3 – 300 000,00 PLN brutto,
— Zadanie 4 – 200 000,00 PLN brutto,
— Zadanie 5 – 100 000,00 PLN brutto.
Należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2018

http://www.uzp.gov.pl

