
Komenda Wojewódzka Policji: Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub

wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzi pełnomocnik - Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, w

imieniu Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Ogłoszenie nr 515753-N-2019 z dnia 2019-02-20 r.



Postępowanie jest przeprowadzane 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 63070341000000, ul. ul.

Jana Kochanowskiego 2a , 60-844 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail

przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL)

Tak

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,Tabela.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,Tabela.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie



Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

Adres:

ul. Dąbrowskiego 17a, Poznań 60-838

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych

Numer referencyjny: ZZP-2380-8/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest

dzierżawa łączy telekomunikacyjnych od operatora przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Celem

dzierżawy łączy jest zapewnienie jednostkom Policji woj. wielkopolskiego: łączności radiowej, telefonicznej i

faksowej oraz transmisji danych. Wymagania dla realizacji usług za pomocą łączy zrealizowanych drogą radiową w

dowolnej technologii – szczegółowo opisanych w załączniku nr 1G do SIWZ. Przedmiot zamówienia został

podzielony na 6 części. Szczegółowe wykazy łączy dla poszczególnych części zostały określone w załącznikach od

nr 1A do nr 1F SIWZ:

II.5) Główny kod CPV: 64214400-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

12 2019-04-01 2020-03-31

24 2019-06-01 2021-05-31



II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1. Dla części nr 1 wynosi 12 miesięcy:

od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.01.20120 r., 2. Dla części nr 2 – 6 wynosi 24 miesiące: od dnia 01.06.2019 r. do

dnia 31.05.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji i uprawnień do prowadzenia

określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców

telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w

ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 10 ust. 1 oraz 2. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze

zm.).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia -

jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej

jedną usługę dzierżawy łącza/łączy świadczonej dla pojedynczego odbiorcy o wartości nie mniejszej niż: 1) dla

części nr 1 - 60 000 zł brutto; 2) dla części nr 2 - 9 000 zł brutto; 3) dla części nr 3 - 9 000 zł brutto; 4) dla części

nr 4 - 9 000 zł brutto; 5) dla części nr 5 - 9 000 zł brutto; 6) dla części nr 6 - 9 000 zł brutto; oraz załączy

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 łącza/łączy świadczonej dla pojedynczego odbiorcy o wartości nie mniejszej

niż największa spośród wymaganych dla części, do których składa oferty.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp



III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia

określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych

dokumentów będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez zamawiającego jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 4. 1. Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną -

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp oraz odnośnie

skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania oferty. Przedmiotową informację z KRK dotyczącą również

innego podmiotu lub podwykonawcy będących osobami fizycznymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć

wprzypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3)

ogłoszenia wskazał podwykonawcę. 2. Jeżeli wykonawca jest osoba prawną - informacja z Krajowego Rejestru

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę

aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

dniem składania oferty. Przedmiotową informację z KRK dotyczącą również innego podmiotu lub

podwykonawcy będących osobami prawnymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy

powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia wskazał

podwykonawcę. 3.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21

uPzp. Przedmiotową informację dotyczącą również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie



zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia wskazał

podwykonawcę. 4. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -w

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu. Do złożenie przedmiotowego oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia

nastronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany

będzie każdy wykonawca, który złoży ofertę. 5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Przedmiotowy odpis dotyczący również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany

złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia wskazał podwykonawcę.

6.Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lubskładek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności. 7.Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z

2018 r. poz. 1445 ze zm.). Przedmiotowe oświadczenia innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca

będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, w ofercie wskazał podwykonawcę. W

przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie

spółki cywilnej, oświadczenia winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników.8.

Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o

zamówienia publiczne. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy,

wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych

dokumentów będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako

najkorzystniejsza. 1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa

w art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.). 2.

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w



okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały

wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje, - inne

dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I.1 Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w

dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. I.2. - I.6. I.2 Wypełniony i

podpisany formularz ofertowy wraz z kalkulacją cenową o treści określonej odpowiednio w załącznikach nr 2A

– 2F do SIWZ dla danej części postępowania, które winny być złożone w formie oryginału, zgodnie z

załączonym wzorem do SIWZ. UWAGA: Wszystkie pozycje formularza ofertowego wraz z kalkulacją cenową

muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. Formularz ofertowy wraz z kalkulacją cenową winien

zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny oraz inne wyczerpujące dane

techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego,

umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w celu weryfikacji ich

zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym

załącznik nr 1A do 1G dla danych części do SIWZ. I.2.1 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub

wykonawców w przypadku, gdy: I.2.1.1 ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, I.2.1.2 ofertę składają

wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać

pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do

reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności

pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców.

Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone

w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. I.3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3

do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału. I.4 Oświadczenie o treści

określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie,

że wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału



w postępowaniu lub podwykonawca wskazany w ofercie nie będący innym podmiotem, nie podlegają

wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału. I.5 Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w

postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt.

V.6.1(SIWZ), o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału. I.6

Dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w jednej z

form określonych w pkt. VII.2.2 - VII.2.5 (SIWZ), dokumenty te winny być złożone w formie oryginału. I.7

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 1.1 dla części nr 1 w kwocie: 2 500,00 zł; 1.2 dla części nr 2 w

kwocie: 400,00 zł; 1.3 dla części nr 3 w kwocie: 400,00 zł; 1.4 dla części nr 4 w kwocie: 400,00 zł; 1.5 dla

części nr 5 w kwocie: 400,00 zł; 1.6 dla części nr 6 w kwocie: 400,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w

jednej lub kilku z następujących form: 2.1 w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP

O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium - ZZP-2380-8/2019”, 2.2

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach

ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium

musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą. 4.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 4.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń

potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a

ust. 1 uPzp pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

uPzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 4.2

wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli: 4.2.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie; 4.2.2 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy; 4.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie tego wykonawcy.



IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:



Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie

termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Czas usunięcia awarii 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego



Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1)

dopuszczalne są zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia usług, termin



wykonania usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 2) zmiana sposobu dokonywania rozliczeń i płatności; 3)

zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby,

adresu, nazwy); 4) dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana

stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza

możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego

przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty

podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy

naliczanego dla łączy, które dzierżawione są przez Zamawiającego w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, w

przypadku zmiany: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177) b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te mają

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, c) jeśli zmiany, o których mowa w lit. a lub b

powodują zwiększenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy w zakresie łączy, których dzierżawa trwa

ponad 12 miesięcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która

wynika bezpośrednio z okoliczności będących następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia,

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący

potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą powodować zmniejszenie kosztów

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza również możliwość umniejszenia

wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w zakresie określonym w lit. a lub b; d)

zmiany spowodowane zmianami przepisów obowiązującego prawa lub wdrożeniem nowego ustawodawstwa

mających wpływ na ceny zawarte w niniejszej umowie, sposób realizacji usług lub obowiązki i prawa stron

umowy, o ile nie będzie to niekorzystne dla Zamawiającego. 6) inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany

umowy dopuszczalne są tylko, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany okoliczności realizacji przedmiotu umowy

spełnienie świadczenia przez Wykonawcę groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał przy zawarciu

umowy. 2. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana

wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia

podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

zamawiającego; 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie

w umowie z zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp - pod warunkiem, że Zamawiający nie wprowadzi kolejnych

zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy i wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o

którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp. 3. Zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) konieczność



zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą

starannością, nie mógł przewidzieć; 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp; - pod warunkiem, że zmiany postanowień

umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy, Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w

celu uniknięcia jej stosowania i po dokonaniu zmian, wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o

którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp. 4. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma

zastąpić nowy wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych

zmian umowy; 2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego

podwykonawców - pod warunkiem, że w przypadku o którym mowa w pkt. 1) Zamawiający nie wprowadzi

kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp. 5. Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są

istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e. 6. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

w przypadku zamówień na usługi pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany

charakteru umowy a wartość zmian zostanie wyliczona na podstawie art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp. 7. Zmiana albo

rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na

zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została

zawarta niniejsza Umowa. 8. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności,

zachowania formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności

uprawniających do dokonania tej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-28, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:



Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneTak

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych część 1

1) 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:Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy

telekomunikacyjnych od operatora przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Celem dzierżawy łączy jest

zapewnienie jednostkom Policji woj. wielkopolskiego: łączności radiowej, telefonicznej i faksowej oraz transmisji

danych. Wymagania dla realizacji usług za pomocą łączy zrealizowanych drogą radiową w dowolnej technologii –

szczegółowo opisanych w załączniku nr 1G do SIWZ. Szczegółowy wykaz łączy dla części nr 1 został określony w

załączniku nr 1A SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64214400-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PL

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:



5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas usunięcia awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa:Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych część 2

1) 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:Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy

telekomunikacyjnych od operatora przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Celem dzierżawy łączy jest

zapewnienie jednostkom Policji woj. wielkopolskiego: łączności radiowej, telefonicznej i faksowej oraz transmisji

danych. Wymagania dla realizacji usług za pomocą łączy zrealizowanych drogą radiową w dowolnej technologii –

szczegółowo opisanych w załączniku nr 1G do SIWZ. Szczegółowy wykaz łączy dla części nr 2 został określony w

załączniku nr 1B SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64214400-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PL

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas usunięcia awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



Część nr: 3 Nazwa:Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych część 3

1) 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:Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy

telekomunikacyjnych od operatora przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Celem dzierżawy łączy jest

zapewnienie jednostkom Policji woj. wielkopolskiego: łączności radiowej, telefonicznej i faksowej oraz transmisji

danych. Wymagania dla realizacji usług za pomocą łączy zrealizowanych drogą radiową w dowolnej technologii –

szczegółowo opisanych w załączniku nr 1G do SIWZ. Szczegółowy wykaz łączy dla części nr 3 został określony w

załączniku nr 1C SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64214400-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PL

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas usunięcia awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa:Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych część 4

1) 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:Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy

telekomunikacyjnych od operatora przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Celem dzierżawy łączy jest

zapewnienie jednostkom Policji woj. wielkopolskiego: łączności radiowej, telefonicznej i faksowej oraz transmisji

danych. Wymagania dla realizacji usług za pomocą łączy zrealizowanych drogą radiową w dowolnej technologii –

szczegółowo opisanych w załączniku nr 1G do SIWZ. Szczegółowy wykaz łączy dla części nr 4 został określony w



załączniku nr 1D SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64214400-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PL

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas usunięcia awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa:Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych część 5

1) 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:Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy

telekomunikacyjnych od operatora przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Celem dzierżawy łączy jest

zapewnienie jednostkom Policji woj. wielkopolskiego: łączności radiowej, telefonicznej i faksowej oraz transmisji

danych. Wymagania dla realizacji usług za pomocą łączy zrealizowanych drogą radiową w dowolnej technologii –

szczegółowo opisanych w załączniku nr 1G do SIWZ. Szczegółowy wykaz łączy dla części nr 5 został określony w

załączniku nr 1E SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64214400-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PL

4) Czas trwania lub termin wykonania:



okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Czas usunięcia awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa:Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych część 6

1) 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:Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy

telekomunikacyjnych od operatora przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Celem dzierżawy łączy jest

zapewnienie jednostkom Policji woj. wielkopolskiego: łączności radiowej, telefonicznej i faksowej oraz transmisji

danych. Wymagania dla realizacji usług za pomocą łączy zrealizowanych drogą radiową w dowolnej technologii –

szczegółowo opisanych w załączniku nr 1G do SIWZ. Szczegółowy wykaz łączy dla części nr 6 został określony w

załączniku nr 1F SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64214400-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PL

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Cena 40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


