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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46428-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
2022/S 020-046428

Ogłoszenie o zamówieniu

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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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
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II.1.4) Krótki opis:
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.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 800 000.00 PLN

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 

28/01/2022 S20
https://ted.europa.eu/TED

2 / 6



Dz.U./S S20
28/01/2022
46428-2022-PL

3 / 6

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
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówenia / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 800 000.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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 III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Ustawy 
dotyczących zdolności zawodowej tj.::
- wykazania, że dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
1 osobą, która musi posiadać aktualne szkolenie BHP;
1 osobą, która musi posiadać aktualne kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz wykonywaniem pomiarów (w zakresie do 1kV) na stanowisku 
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów oraz kontrolno-pomiarowym, wydanym na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie 
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szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828);
3 osobami posiadającymi certyfikat przeszkolenia przez producenta infrastruktury TetraNode, firmę Rohill 
Engineering B.V.,
- wykazania, że Wykonawca posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia:
a) dysponowanie statusem partnera firmy Rohill Engineering B.V.
oraz
b) Wykonawca zapewnia zachowanie niezmienionych warunków serwisu technicznego dla systemu 
macierzystego TetraNode KSP udzielonych przez firmę świadczącą aktualnie usługi w ramach serwisu 
technicznego systemu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunki umowy zostały wskazane w rozdz. XIX dokumentów zamówienia. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % wartości umowy wykonawczej w 
ramach postępowań prowadzonych w celu zawarcia umowy wykonawczej.

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
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Platforma zakupowa pod adresem elektronicznym: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia określonych przez zamawiającego: formularz JEDZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie – JEDZ składa każdy 
z Wykonawców.
4. Od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zamawiający będzie żądał: wykazu osób, 
Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego posiadania kwalifikacji do wykonania przedmiotu zamówienia, 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji 
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularzu JEDZ, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 
ustawy. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zaświadczenia albo innego dokumentu 
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 
ust. 1 pkt 1 ustawy, odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
5. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – 
formularzu JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa informację wskazane w rozdz. VII dokumentów zamówienia.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (tj. Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji.
9. Pozostałe informacje w SWZ.

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:
24/01/2022
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