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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 59890-2016 z dnia 2016-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie zwanej dalej dokumentacją projektową i wykonanie robót
budowlanych, zwanych dalej robotami budowlanymi w zakresie obejmującym budowę linii optotelekomunikacyjnej 36
J na potrzeby stworzenia...
Termin składania ofert: 2016-03-31

Warszawa: Zaprojektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnej na
potrzeby transmisji danych do obiektu KSP przy ul. Belwederskiej 16 w
Warszawie
Numer ogłoszenia: 43493 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 59890 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22
6038608. 6037691, faks 22 6037642.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnej na
potrzeby transmisji danych do obiektu KSP przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie zwanej dalej
dokumentacją projektową i wykonanie robót budowlanych, zwanych dalej robotami budowlanymi w zakresie
obejmującym budowę linii optotelekomunikacyjnej 36 J na potrzeby stworzenia teletransmisyjnych łączy w relacji ul.
Belwederska 16 (budynek A, budynek B) - ul. Olszewska 6 w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie uwarunkowań technicznych i standardu wykonania dokumentacji
projektowej i robót zawarty został w dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a. sporządzenie dokumentacji projektowej
oraz uzyskania akceptacji właściciela kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A., b. uzyskanie prawem
wymaganych uzgodnień i opinii, c. wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy linii optotelekomunikacyjnej w
relacji: przy ul. Belwederskiej 16 budynek A i B - ul. Olszewskiej 6 w Warszawie, w tym w szczególności: przyłącza
kablowego, ułożenia kabli, wykonania złączy, dostawy i instalacji przełącznic, stelaży zapasu kabla, d. dokona
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zakupu wszelkich materiałów i osprzętu koniecznego do zbudowania linii optotelekomunikacyjnej oraz jej pomiarów,
e. wykonanie pomiarów tłumienia metodą transmisyjną, pomiarów reflektometrycznych zbudowanych linii i
sporządzenie z tych pomiarów dokumentacji w 3 egzemplarzach (każdy w wersji w papierowej i elektronicznej) f.
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, g. zapewnienie nadzorów autorskich, wg. potrzeb wynikających przy
realizacji przedmiotu zamówienia h. reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących uzyskania
niezbędnych uzgodnień. 4. Dokumentacja Projektowa wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
oraz Informacją dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, musi być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz OPZ (Dz. U. z 2013r.
poz.1129.). 5. Roboty wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia powinny: a. spełniać wymagania i być
zgodne: a.1 z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz normami wskazanymi w
OPZ lub równoważnymi, warunkami techniczno budowlanymi, przepisami bhp i p-poż,, a.2 z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.) a.3 z przepisami
wykonawczymi do w/w ustaw, a.4 ze sztuką budowlaną. b. obejmować całość robót niezbędnych do realizacji
zamówienia, w tym między innymi: uzgodnienia, opinie, roboty przygotowawcze, porządkowe, zamknięcia pasa
ulicznego oraz dokumentację powykonawczą. c. być wykonane z użyciem wskazanych w dokumentacji projektowej
materiałów i urządzeń lub ich odpowiedników o parametrach równoważnych, spełniających wymogi techniczne
określone w OPZ oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92
poz.881ze zm.), d. być wykonane z użyciem nowych materiałów i urządzeń lub ich odpowiedników o parametrach
równoważnych, spełniających wymogi funkcjonalne i techniczne określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004r. nr 92 poz.881 ze zm.). Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz jej
załącznikach (rysunkach, OPZ) zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem
zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Przez
urządzenia/materiały równoważne Zamawiający rozumie odpowiedniki o parametrach równych lub wyższych.
Zamawiający dopuszcza wszystkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub wyższych niż wskazane.
Ciężar udowodnienia, że materiał, wyrób/urządzenie jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 6. Zgodnie z art.36 a ust.2 pkt 1 Ustawy Zamawiający zastrzega
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. budowa łączy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.00-4, 71.24.20.00-6, 32.57.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELŁĄCZ Jerzy Markiewicz, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, kraj/woj.
podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28455,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34900,00
Oferta z najniższą ceną: 33500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 107625,00
Waluta: PLN .
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