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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271262-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2020/S 112-271262

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Małopolska 47
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 70-515
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kliman
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477811404
Faks:  +48 477811477
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.kwp.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z instalacją i uruchom. Zintegr. sys. łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Sławnie i 
KPP w Świdwinie oraz zakup i dostawa radiotelefonu sterowanego po sieci IP dla PP w Mielnie
Numer referencyjny: ZZ-2380-34/20

II.1.2) Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego systemu 
łączności cyfrowo-analogowej do wskazanego przez Zamawiającego miejsca:
a) dla zad. nr 1 – dla KPP w Sławnie: fabrycznie nowych radiotelefonów nasobnych (w ilości 50 szt.), 
przewoźnych (w ilości 17 szt.), stacji retransmisyjnych (w ilości 4 szt.), systemu do zdalnego sterowania 
radiostacjami cyfrowymi (w ilości 1 kpl.) oraz 1 kpl. radiotelefonu sterowanego po sieci IP wraz z konsolą 
(manipulatorem) i 2 kpl. stacji bazowej;
b) dla zad. nr 2 – dla KPP w Świdwinie: fabrycznie nowych radiotelefonów nasobnych (w ilości 50 szt.), 
przewoźnych (w ilości 13 szt.), stacji retransmisyjnych (w ilości 3 szt.), systemu do zdalnego sterowania 
radiostacjami cyfrowymi (w ilości 1 kpl.) 1 kpl. radiotelefonu sterowanego po sieci IP wraz z konsolą 
(manipulatorem) i 1 kpl. stacji bazowej;
c) dla zad. nr 3 – dla PP w Mielnie: fabrycznie nowego radiotelefonu sterowanego po sieci IP wraz z 2 szt. 
konsol (manipulatorów).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 635 417.93 PLN

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:
Zadanie nr 1 – KPP Sławo
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32236000 Radiotelefony
32200000 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KPP w Sławnie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego systemu 
łączności cyfrowo-analogowej do wskazanego przez Zamawiającego miejsca:
— dla zadania nr 1 – dla KPP w Sławnie: fabrycznie nowych radiotelefonów nasobnych (w ilości 50 szt.), 
przewoźnych (w ilości 17 szt.), stacji retransmisyjnych (w ilości 4 szt.), systemu do zdalnego sterowania 
radiostacjami cyfrowymi (w ilości 1 kpl.) oraz 1 kpl. radiotelefonu sterowanego po sieci IP wraz z konsolą 
(manipulatorem) i 2 kpl. stacji bazowej wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ pkt I ppkt 1 (dla zad. nr I).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji – sprzęt łączności / Waga: 39
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej / Waga: 1
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 318 262.13 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
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
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 
ofertę w wysokości:
— Część I – 9 500,00 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 20.7.2020 do godziny 13.00. Decyduje 
data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Szczegóły oraz formy wniesienia wadium określono w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – KPP Świdwin
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32236000 Radiotelefony
32200000 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KPP w Świdwinie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego systemu 
łączności cyfrowo-analogowej do wskazanego przez Zamawiającego miejsca:
— dla zadania nr 2 – dla KPP w Świdwinie: fabrycznie nowych radiotelefonów nasobnych (w ilości 50 szt.), 
przewoźnych (w ilości 13 szt.), stacji retransmisyjnych (w ilości 3 szt.), systemu do zdalnego sterowania 
radiostacjami cyfrowymi (w ilości 1 kpl.) oraz 1 kpl. radiotelefonu sterowanego po sieci IP wraz z konsolą 
(manipulatorem) i 1 kpl. stacji bazowej wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ pkt I ppkt 1 (dla zad. nr II).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji – sprzęt łączności / Waga: 39
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej / Waga: 1
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 293 980.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
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
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 
ofertę w wysokości:
— część II – 8 800,00 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 20.7.2020 do godziny 13.00. Decyduje 
data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Szczegóły oraz formy wniesienia wadium określono w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – PP Mielno
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32236000 Radiotelefony
32200000 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PP w Mielnie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego systemu 
łączności cyfrowo-analogowej do wskazanego przez Zamawiającego miejsca:
— dla zadania nr 3 – dla PP w Mielnie: fabrycznie nowego radiotelefonu sterowanego po sieci IP wraz z 2 szt. 
konsol (manipulatorów) wymienionego w załączniku nr 6 do SIWZ pkt I ppkt 1 (dla zad. nr III).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji – sprzęt łączności / Waga: 39
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej / Waga: 1
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 30/09/2020
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
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 
ofertę w wysokości:
— część III – 600,00 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 20.7.2020 do godziny 13.00. Decyduje 
data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Szczegóły oraz formy wniesienia wadium określono w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków.

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 nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z treścią w załącznikach nr 5.1, 5.2 i 5.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiednio 
dla części zamówienia.

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)
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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: 20/07/2020
Czas lokalny: 13:00

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: 20/07/2020
Czas lokalny: 13:05
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się 20.7.2020 o godz. 13.05 za pośrednictwem platformy zakupowej. Odbędzie się ono 
w siedzibie Zamawiającego – zespół ds. zamówień publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. 
św. Piotra i Pawła 4/5.

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:
VI. Oświadczenia, dokumenty wymagane w postępowaniu oraz forma ich składania:
A. Etap złożenia oferty:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1. sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz oferty 
cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załączniku nr 1 do SIWZ;
2. sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz 
kalkulacji cenowej według wzoru stanowiącego załącznik 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ;
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone 
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przez Zamawiającego, poprzez określenie jakiego zakresu dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące 
rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności;
4. pełnomocnictwo zgodnie z zapisami rozdziału VI A ust. 4 SIWZ;
5. dokument potwierdzający wniesienie wadium – jeżeli dotyczy zgodnie z zapisami rozdziału VI A ust. 5 SIWZ;
4. wypełnione i podpisane oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
B. Etap po otwarciu ofert:
1. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokumenty na wezwanie Zamawiającego:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
5. 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;
6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne;
7. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / 224587803
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:
Wobec czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia: odwołanie wnosi się w terminie 
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – 
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp. Wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 
internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
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na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp. Wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt 6.1 i 6.2: w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp. Jeżeli Zamawiający 
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie opublikował ogłoszenia o 
zamiarze zawarcia umowy lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu 
zakupów lub umowy ramowej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem – dotyczy zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp; 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli 
Zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z 
wolnej ręki; w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020
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