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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114703-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
2022/S 045-114703

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 012126482
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Sobieraj
E-mail: piotr.sobieraj@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477238608
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zwiększenie funkcjonalności stref wschodniej, zachodniej, południowej i północnej systemu TetraNode firmy 
Rohill eksploatowanej przez Komendę Stołeczną Policji
Numer referencyjny: WZP-78/22/5/Ł

II.1.2) Główny kod CPV
32230000 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na rozszerzenie funkcjonalności 
istniejącego systemu TertaNode firmy Rohill Engineering B.V. poprzez zwiększenie pojemności stref: 
wschodniej, zachodniej, południowej i północnej o kolejne kanały rozmówne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do dokumentów zamówienia oraz w 
Rozdziale XIX dokumentów zamówienia.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32344210 Sprzęt radiowy
32573000 Komunikacyjny system sterowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na rozszerzenie funkcjonalności 
istniejącego systemu TertaNode firmy Rohill Engineering B.V. poprzez zwiększenie pojemności stref: 
wschodniej, zachodniej, południowej i północnej o kolejne kanały rozmówne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do dokumentów zamówienia oraz w 
Rozdziale XIX dokumentów zamówienia.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonuje zakupu asortymentu. Celem niniejszego 
postępowania jest zawarcie umów ramowych przez Zamawiającego z maksymalnie 3 (trzema) Wykonawcami, 
których ceny ofert nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy 
ramowej i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu 
złoży mniej Wykonawców. Zamawiający będzie udzielał zamówień publicznych wysyłając do Wykonawców, z 
którymi zawrze umowę ramową zaproszenia do złożenia oferty, w których określi rodzaj oraz ilość asortymentu. 
Postanowienia zawarte w umowie ramowej będą wiążące dla Stron.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w wyniku przekazanego zaproszenia złoży ofertę 
najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyska najwyższą wartość punktową wyliczoną zgodnie z zapisem Rozdz. XIV 
pkt 2 dokumentów zamówienia oraz której cena nie przekroczy kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Oferty składane będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5.. Umowa wykonawcza, która stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia, zostanie zawarta z 
Wykonawcą, o którym mowa w pkt 3. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 1 do ogólnych warunków 
umowy ramowej.
6. Wykonawca zobowiązuje się oferować w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:
a) ceny za realizację zamówienia nie może być wyższa niż wskazana w załączniku nr 3 do umowy ramowej. 
W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 ustawy o 

04/03/2022 S45
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4



Dz.U./S S45
04/03/2022
114703-2022-PL

3 / 4

podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) ceny netta za realizację zamówienia, o której mowa w 
zdaniu pierwszym traktowana jest jako cena brutto;
b) Termin realizacji zamówienia, nie dłuższy niż w załączniku nr 3 do umowy ramowej.
7. W ramach prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do rozszerzenia 
funkcjonalności istniejącego systemu TetraNode firmy Rohill poprzez zwiększenie pojemności stref o kolejne 
kanały rozmówne, w tym:
a) strefy wschodniej do poziomu 6 BR (doposażenie o 3 dodatkowe kanały/BR, czyli 12 szczelin rozmównych)
b) strefy zachodniej do poziomu 4 BR (doposażenie o 1 dodatkowy kanał/BR, czyli 4 szczeliny rozmówne)
c) strefy południowej do poziomu 4 BR (doposażenie o 2 dodatkowe kanały/ BR, czyli 8 szczelin rozmównych)
d) strefy północnej do poziomu 4 BR (doposażenie o 2 dodatkowe kanały/ BR, czyli 8 szczelin rozmównych)
e) serwera rejestracji rozmów (VLS) w centrum komutacyjno-sterującym systemu (SwMI KSP) - do poziomu 
limitu 128 ścieżek rejestracji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówenia / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia maksymalnie do 60 dni roboczych. Ilekroć w dokumentach zamówienia użyto 
sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami, w godzinach 8:00÷15:00.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 020-046428

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Zwiększenie funkcjonalności stref wschodniej, zachodniej, południowej i północnej systemu TetraNode firmy 
Rohill eksploatowanej przez Komendę Stołeczną Policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
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Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Unieważnienie postępowania:
Podstawa prawna:
Art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze 
zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;”
Podstawa faktyczna:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.02.2022 r. do godz. 10:00 w ww. postępowaniu nie złożono 
żadnej oferty.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2022
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