
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022 – 2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Służba Ochrony Państwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369383133

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podchorążych 38

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-463

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sop.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sop.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022 – 2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a2306b8-c7b1-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220364/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23 09:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079857/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zakup usług telekomunikacyjnych w latach 2022- 2025

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
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275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 15/2022/ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 619512,20 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 460912,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla 1050 numerów spełniające wymagania określone w załączniku nr 2a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64211000-8 - Publiczne usługi telefoniczne

64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej

64212100-6 - Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)

4.5.5.) Wartość części: 408731,71 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla 50 numerów spełniające wymagania określone w załączniku nr 2b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64211000-8 - Publiczne usługi telefoniczne

64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej

64212100-6 - Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)

4.5.5.) Wartość części: 19454,12 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla 50 numerów spełniające wymagania określone w załączniku nr 2c do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej

64212100-6 - Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)

4.5.5.) Wartość części: 19454,12 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej spełniające wymagania określone w załączniku nr 2d do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64211000-8 - Publiczne usługi telefoniczne

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00220364/01 z dnia 2022-06-23

2022-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



64211200-0 - Usługi telefonii międzymiastowej

4.5.5.) Wartość części: 13272,86 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158004,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 348705,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158004,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polkomtel Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5271037727

7.3.3) Ulica: Konstruktorska

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-673

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 523980,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
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postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający w Części I, II, III ograniczył maksymalną
liczbę części, która może być udzielona jednemu Wykonawcy tj. „Zamawiający w stosunku do Części I, II i III na mocy art.
91 ust. 3 ogranicza maksymalną liczbę części, która może być udzielona jednemu Wykonawcy do jednej. Jeżeli oferta
Wykonawcy zostanie wybrana w:
 Części I jako najkorzystniejsza , to nie może być już wybrana w Części II i III,
 Części II jako najkorzystniejsza, to nie może być już wybrana w Części I i III,
 Części III jako najkorzystniejsza, to nie może być już wybrana w Części I i II.
Zamawiający najpierw dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w Części I, następnie w Części II i na końcu w Części III.”
Postępując zgodnie z powyższymi zapisami w związku z wyborem w Części I jako najwyżej ocenionej oferty nr 3 Polkomtel
Sp. z o.o., do oceny w Części II i III pozostały:
 oferta nr 1: T- Mobile Polska S.A. ( Część II – 39 852, 00 zł i Część III – 39 852, 00 zł),
 oferta nr 2: T- Orange Polska S.A. ( Część II – 64 800, 00 zł i Część III – 64 800, 00 zł),
Wartości obu ofert w Części II i III przewyższają kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w
wymienionych częściach (Cześć II – 25 010, 00 zł, Część III – 25 010, 00 zł).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24354,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64800,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający w Części I, II, III ograniczył maksymalną
liczbę części, która może być udzielona jednemu Wykonawcy tj. „Zamawiający w stosunku do Części I, II i III na mocy art.
91 ust. 3 ogranicza maksymalną liczbę części, która może być udzielona jednemu Wykonawcy do jednej. Jeżeli oferta
Wykonawcy zostanie wybrana w:
 Części I jako najkorzystniejsza , to nie może być już wybrana w Części II i III,
 Części II jako najkorzystniejsza, to nie może być już wybrana w Części I i III,
 Części III jako najkorzystniejsza, to nie może być już wybrana w Części I i II.
Zamawiający najpierw dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w Części I, następnie w Części II i na końcu w Części III.”
Postępując zgodnie z powyższymi zapisami w związku z wyborem w Części I jako najwyżej ocenionej oferty nr 3 Polkomtel
Sp. z o.o., do oceny w Części II i III pozostały:
 oferta nr 1: T- Mobile Polska S.A. ( Część II – 39 852, 00 zł i Część III – 39 852, 00 zł),
 oferta nr 2: T- Orange Polska S.A. ( Część II – 64 800, 00 zł i Część III – 64 800, 00 zł),
Wartości obu ofert w Części II i III przewyższają kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w
wymienionych częściach (Cześć II – 25 010, 00 zł, Część III – 25 010, 00 zł).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24354,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64800,00 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W Części IV zostały złożone dwie oferty:
 oferta nr 1: T – Mobile Polska S.A.,
 oferta nr 4: Netia S.A.
W obu ofertach zaoferowana cena jednomiesięcznego abonamentu przemnożona przez 36 miesięczny okres świadczenia
usług bez uwzględnia dodatkowych kosztów zawartych w ofercie (opłaty za wykonanie połączenia) przewyższają kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w części IV (5 000, 00 zł) tj.:
 oferta nr 1: T – Mobile Polska S.A. – 615, 00 * 36 = 22 140, 00 zł,
 oferta nr 4: Netia S.A. – 1 476,00*36+53 136, 00 zł. 
Wszystkie oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia .

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający w Części I, II, III ograniczył maksymalną
liczbę części, która może być udzielona jednemu Wykonawcy tj. „Zamawiający w stosunku do Części I, II i III na mocy art.
91 ust. 3 ogranicza maksymalną liczbę części, która może być udzielona jednemu Wykonawcy do jednej. Jeżeli oferta
Wykonawcy zostanie wybrana w:
 Części I jako najkorzystniejsza , to nie może być już wybrana w Części II i III,
 Części II jako najkorzystniejsza, to nie może być już wybrana w Części I i III,
 Części III jako najkorzystniejsza, to nie może być już wybrana w Części I i II.
Zamawiający najpierw dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w Części I, następnie w Części II i na końcu w Części III.”
Postępując zgodnie z powyższymi zapisami w związku z wyborem w Części I jako najwyżej ocenionej oferty nr 3 Polkomtel
Sp. z o.o., do oceny w Części II i III pozostały:
 oferta nr 1: T- Mobile Polska S.A. ( Część II – 39 852, 00 zł i Część III – 39 852, 00 zł),
 oferta nr 2: T- Orange Polska S.A. ( Część II – 64 800, 00 zł i Część III – 64 800, 00 zł),
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