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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 63384-2016 z dnia 2016-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci radioliniowych zwana dalej modernizacją. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej, zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego...
Termin składania ofert: 2016-03-30

Warszawa: Modernizacja sieci radioliniowych
Numer ogłoszenia: 49365 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 63384 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

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: Modernizacja sieci radioliniowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci radioliniowych
zwana dalej modernizacją. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do dokumentacji
przetargowej, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego 3. W ramach przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: a) sporządzenia dokumentacji wykonawczej wraz z ustaleniami
instalacyjno-technologicznymi z administracjami obiektów, o których mowa w pkt 1-10 akapit pierwszy Załącznika nr
1 do dokumentacji przetargowej, b) dostawy materiałów/urządzeń, niezbędnych do wykonania modernizacji oraz ich
montażu, c) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie opisanym w pkt 3.1. Załącznika nr 1 do
dokumentacji przetargowej, d) przeniesienia na Zamawiającego autorskich prawa majątkowych do wykonanej
dokumentacji (w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdz. XVIII § 1 ust. 6 dokumentacji przetargowej)
oraz zależnych praw majątkowych na polach eksploatacji obejmujących m.in. utrwalanie i zwielokrotnianie
dokumentacji dostępnymi technikami, powielanie, publiczne odtwarzanie i udostępnianie, e) przeprowadzenia
szkoleń na poziomie administratora systemu dla 2 osób w zakresie obejmującym wszystkie moduły funkcjonalne, ich
konfigurację i bieżący nadzór, f) wykonanie 3 przeglądów zainstalowanego systemu zarządzania, po upływie 3, 12 i
24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
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g) nadzorów autorskich - jeżeli będą wymagane. 4. Zamawiający wymaga, aby: a) wszystkie materiały i urządzenia
użyte do modernizacji były fabrycznie nowe, w pełni sprawne, posiadające parametry techniczno- funkcjonalne nie
gorsze niż wskazane w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej, wyprodukowane w 2016 r., b) montaż
urządzeń użytych do modernizacji był wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów UE, c)
wszystkie materiały i urządzenia użyte do modernizacji były wolne od wad fizycznych, w tym uniemożliwiających ich
użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz wad prawnych, d) modernizacja była wykonywana z zachowaniem
szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwej przeprowadzania modernizacji przez
Wykonawcę/Podwykonawcę nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. W razie konieczności wykonania elementów modernizacji
(np. ułożenie kabla) w pomieszczeniach biurowych wewnątrz budynku Wykonawca uzgodni z użytkownikiem
pomieszczeń termin wykonania. 5. Zamawiający informuje, że posiada radiolinie typu OmniBas 8W/4W oraz system
zarządzania uniMS. W przypadku zaoferowania cyfrowej radiolinii z innym system zarządzania, Wykonawca
zobowiązany jest do zintegrowania systemów w sposób pozwalający na nadzór nad całą siecią radiową z
przynajmniej jednego systemu. Zaproponowane rozwiązanie nie może w żaden sposób ograniczać funkcjonalności
obecnego systemu zarządzania i radiolinii.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.42.50-3.

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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Xentia Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 498765,00
Oferta z najniższą ceną: 498765,00 / Oferta z najwyższą ceną: 498765,00
Waluta: PLN .
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