
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją infrastruktury teleinformatycznej,
utrzymaniem i transmisją danych mobilnychLTE jakoBACKAP, dzierżawa linii teletechnicznej w

tech.światło...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670206286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tochtermana 1

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 48 362 48 47

1.5.8.) Numer faksu: +48 48 362 48 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pogotowie@pogotowie.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.radom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
1) http://www.pogotowie.radom.pl/art,115,przetargi.html 2) www.miniportal.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

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 związanych z utrzymaniem i administracją infrastruktury teleinformatycznej,
utrzymaniem i transmisją danych mobilnychLTE jakoBACKAP, dzierżawa linii teletechnicznej w
tech.światło...
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23397923-63f1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00004837/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 08:39

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00037899/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją infrastruktury
teleinformatycznej, utrzymaniem i transmisją danych mobilnych LTE jako BACKAP, dzierżawa
linii teletech. w tech.światło...

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: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330180/01

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. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RSPR/TP/D-5/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 740000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pn. świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją infrastruktury
teleinformatycznej, utrzymaniem i transmisją danych mobilnych LTE jako BACKAP, dzierżawa
linii teletechnicznej w technologii światłowodowej wraz z abonamentem, utrzymaniem ciągłości
systemu łączności radiowej, usług eksploatacyjno-konserwacyjnych dla sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych, teleinformatycznych i niskoprądowych w obiektach użytkowanych przez
Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu oraz instalacji i urządzeń w serwerowni
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w okresie 24 miesięcy. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Nr referencyjny: RSPR/TP/U- 5/2021
1) Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna zawierać w tytule nazwę
postępowania wskazana w ust. 1
2) Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być sygnowana wskazanym
nr referencyjnym sprawy.
4. Kod CPV:
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50333000-8 usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu
komunikacyjnego
50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji
budynkowych
72315100-7 usługi w zakresie sieci danych
5. Zamawiający wymaga, by w ramach realizowanego zamówienia, wykonawca miał podpisaną
umowę umożliwiającą dostęp do kanalizacji teletechnicznej operatorów sieci.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50333000-8 - Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu
komunikacyjnego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

72315100-7 - Usługi dodatkowe w zakresie sieci danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 876744,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 876744,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 876744,00 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

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AURA-TECH PIOTR
SZYMAŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9481787721

7.3.3) Ulica: ul.DIAMENTOWA 14

7.3.4) Miejscowość: RADOM

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 876744,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
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