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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232678-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Instalacje radiowe
2021/S 090-232678

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
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Wielęgowska-Niepostyn
E-mail: alicja.wielegowska-niepostyn@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477237143
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 systemu TetraNode eksploatowanego przez Komendę Stołeczną Policji
Numer referencyjny: WZP-1350/21/79/Ł

II.1.2) Główny kod CPV
32344250 Instalacje radiowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie funkcjonalności istniejącego systemu TertaNode firmy Rohill 
poprzez zwiększenie pojemności stref: wschodniej, zachodniej, południowej i północnej o kolejne kanały 
rozmówne.

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
m.st. Warszawa, powiaty: nowodworski, otwocki i pruszkowski.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie funkcjonalności stref wschodniej, zachodniej, południowej i 
północnej systemu TetraNode firmy Rohill eksploatowanej przez Komendę Stołeczną Policji
2. 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.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – instalacji i montażu asortymentu.
4. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności 
oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
— certyfikat zgodności systemu TetraNode z oprogramowaniem użytkowanym przez Zamawiającego (SWD) 
wydanym przez producenta systemu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / 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 do 60 dni roboczych. Przez „dni robocze” należy przez to rozumieć dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Powodem zastosowania procedury skróconej jest zwiększenie ilości czasu, który zostanie pozostawiony 
potencjalnemu Wykonawcy, zarówno na zrealizowanie dostaw elementów wyposażenia, które będą 
zakupywane w ramach przedmiotowego postępowania, jak również realizacji procesu instalacji i konfiguracji 
dostarczonych podzespołów oraz ich uruchomienia produkcyjnego, w pracującym systemie łączności 
radiowej. Trwający okres zagrożenia epidemicznego powoduje różnego rodzaju zakłócenia związane z 
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realizacją zobowiązań przez podmioty realizujące zarówno usługi jak i dostawy. Ze względu na ograniczenia w 
przemieszczaniu dochodzi do zakłócenia płynności ciągu dostaw towarów. Czasy planowanych dostaw potrafią 
się zmieniać nawet kilkakrotnie w ramach jednej realizacji. Podobne utrudnienia powodują wyłączenia z pracy 
osób związanych z realizacją zamówień – zarówno towarów jak i usług – ze względu na zachorowania na 
COVID-19.

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

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: 2021/S 079-200535

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 systemu TetraNode eksploatowanego przez Komendę Stołeczną Policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

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

Unieważnienie postępowania:
Podstawa prawna:
Art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z art. 137 ust. 4–7 ustawy: „W przypadku gdy zmiany treści 
SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonymi, w 
szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie 
na podstawie art. 256”, tj. „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 
niezasadne”.
Podstawa faktyczna:
Zamawiający w dniu 20 kwietnia 2021 r. przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenie o zamówieniu. W trakcie przygotowania dokumentów zamówienia do publikacji na stronie 
prowadzonego postępowania okazało się, że konieczne jest dokonanie zmiany w treści SWZ oraz w ogłoszeniu 
o zamówieniu. Zmiany te dotyczyły między innymi: przedmiotowych środków dowodowych, warunku udziału 
w postępowaniu. Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy Pzp „w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadziłaby do 
istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłaby 
do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256”.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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:
05/05/2021
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