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Polska-Warszawa: Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

2019/S 071-167342

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Służba Ochrony Państwa
ul. Podchorążych 38

Warszawa
00-463
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Zieliński, Waldemar Włodarski

Tel.: +048 226065520/+048 226065159
E-mail: zamowieniapubliczne@sop.gov.pl
Faks: +048 226065408
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:
Główny adres: www.sop.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://www.sop.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Jednostka Budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa systemu łączności kamuflowanej, cyfrowych radiotelefonów nasobnych, radiotelefonów samochodowych, ochronników
słuchu, zestawów komunikacyjnych oraz akcesoriów do radiotelefonów

Numer referencyjny: 11/2019/ZP

II.1.2) Główny kod CPV
32200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu łączności kamuflowanej, cyfrowych radiotelefonów nasobnych, radiotelefonów
samochodowych, ochronników słuchu, zestawów komunikacyjnych oraz akcesoriów do radiotelefonów zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ.

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:
Dostawa systemu łączności kamuflowanej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

32236000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty Służby Ochrony Państwa na terenie m. Warszawa, ul. Miłobędzka 38, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa systemu łączności kamuflowanej – radiotelefonów kamuflowanych nasobnych DMR – 22 kpl., radiotelefonów
przewoźnych DMR – 4 kpl., przenośnych stacji retransmisyjnych ETSI DMR – 2 kpl., stacji retransmisyjnej ETSI DMR – 1 kpl.,
zestawów kamuflowanych w 2 wersjach: (wersja I) – 12 kpl. oraz (wersja II) – 10 kpl., zestawu do programowania radiotelefonów i
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przemienników DMR – 1 kpl. o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega, że może
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa radiotelefonów przenośnych cyfrowych

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32236000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty Służby Ochrony Państwa na terenie m. Warszawa, ul. Miłobędzka 38, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa radiotelefonów przenośnych cyfrowych (wersja I) – 57 kpl. o parametrach określonych w załączniku nr 1b do SIWZ,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega, że może
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa radiotelefonów przenośnych cyfrowych i radiotelefonów samochodowych cyfrowych

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32236000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty Służby Ochrony Państwa na terenie m. Warszawa, ul. Miłobędzka 38, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa radiotelefonów przenośnych cyfrowych (wersja II) – 70 kpl. oraz (wersja III) – 12 kpl. i radiotelefonów samochodowych
cyfrowych – 32 kpl. o parametrach określonych w załączniku nr 1c do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

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
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega, że może
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa ochronników słuchu i zestawów komunikacyjnych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32236000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty Służby Ochrony Państwa na terenie m. Warszawa, ul. Miłobędzka 38, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa ochronników słuchu z adapterem do radiotelefonu Kenwood NX-200 – 15 kpl. i zestawów komunikacyjnych – 15 kpl. o

parametrach określonych w załączniku nr 1d do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90

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
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega, że może
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa akcesoriów do radiotelefonów
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32236000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty Służby Ochrony Państwa na terenie m. Warszawa, ul. Miłobędzka 38, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa akcesoriów do radiotelefonów - akumulatorów litowo-jonowych do radiotelefonu Kenwood NX-200 – 60 szt.,
pokrowców na akumulatory do radiotelefonu Kenwood NX-200 – 60 szt. oraz ładowarek wielopozycyjnych do akumulatorów
KNB-47L (do radiotelefonu Kenwood NX-200) – 5 szt. o parametrach określonych w załączniku nr 1e do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega, że może
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

III.1) Warunki udziału
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki określono w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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: tak

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: 13/05/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 13/05/2019

Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, budynek biurowy „A”, 00-463 Warszawa, POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi za
pośrednictwem aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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:
1. Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

W zakresie części I zamówienia – 5 800,00 PLN (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych);
W zakresie części II zamówienia – 3 700,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset złotych);
W zakresie części III zamówienia – 8 400,00 PLN (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych);
W zakresie części IV zamówienia – 2 200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych);

W zakresie części V zamówienia – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych);
2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów zawiera
Rozdział VI SIWZ.

3. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
4. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego https://www.sop.gov.pl, w zakładce
„Zamówienia publiczne”, w zakładce „Wszczęte”, w zakładce odnoszącej się do przedmiotowego postępowania.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676

Polska
Tel.: +048 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +048 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676

Polska
Tel.: +048 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +048 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2019
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