
 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

 

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ 

(RFI) 

 

Opracowanie projektu technicznego wraz z jego realizacją 

w zakresie przeniesienia komputerów systemowych z sal 

operacyjnych Ośrodków Kontroli Ruchu Lotniczego 

(OKRL) do serwerowni dla 14 lokalizacji wraz infrastrukturą 

energetyczną oraz wszelkimi pracami towarzyszącymi  

i sprzętami wspomagającymi.  

Zaprojektowanie oraz realizacja stanowisk technicznych 

zarządzających wyniesionymi komputerami systemowymi 

TWR w oparciu o rozwiązanie logiczne z możliwością 

dowolnej konfiguracji stanowisk operacyjnych TWR 

z poziomu stanowiska SEN dla sali operacyjnej TWR 

oraz administratora technicznego z poziomu sali 

technicznej. 

  

dla 

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

 

 

Warszawa, 13 sierpnia 2020 r.  
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I. Informacje ogólne 
 

1. Zamawiający:  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  („PAŻP”/ „Agencja”) 

 ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 

  

2. Prowadzący sprawę:   

Zuzanna Gorzeńska Starszy Specjalista ds. Służb ATC,  

adres email: cwp_twr@pansa.pl (cwp podkreślnik twr ad 

pansa kropka pl) 

godziny kontaktu: 8.00 – 14.00 w dni robocze 

 

3. Przedmiot zapytania:  

Opracowanie projektu technicznego wraz z jego realizacją 

w zakresie przeniesienia komputerów systemowych z sal 

operacyjnych Ośrodków Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) 

do serwerowni dla 14 lokalizacji wraz infrastrukturą 

energetyczną oraz sprzętami wspomagającymi i pracami 

towarzyszącymi. Zaprojektowanie oraz realizacja stanowisk 

technicznych zarządzających wyniesionymi komputerami 

systemowymi TWR w oparciu o rozwiązanie logiczne 

z możliwością dowolnej konfiguracji stanowisk operacyjnych 

TWR z poziomu stanowiska SEN dla TWR oraz 

administratora technicznego. 

 Szczegółowe wytyczne i zakresy przewidzianych prac 

znajdują się w załącznikach do niniejszego RFI. 

 

4. Cel zapytania :   

uzyskanie szacunkowej informacji cenowej, 

poprzedzającej planowane postępowanie przetargowe. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 

66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny lub 

Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź na zapytanie 

nie będzie wiążąca dla żadnej ze stron.  

5. Własność dokumentu: 

Niniejszy dokument stanowi własność PAŻP.   

 Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości 

lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest zabronione bez 

uprzedniej, pisemnej zgody PAŻP.  

mailto:cwp_twr@pansa.pl
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6. Termin odpowiedzi:    

do dnia 18 września 2020 r. 

7. Język odpowiedzi:  

Język polski 

8. Wycena:    

Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto 

w polskich złotych.  

9. Koszty:  

Odpowiedź na RFI jest przygotowywana na wyłączny koszt 

odpowiadającego. 

10. Zastrzeżenia:  

Informacje zawarte w niniejszym RFI mogą być 

wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. 

w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie 

o informację.  
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II. Przedmiot zapytania 
 

Oczekuje się, że odpowiadający wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, najlepszą 

praktykę oraz sprawdzone narzędzia i metodologię, dokona wyceny przedmiotu zapytania 

z dochowaniem należytej staranności. 

1. W ramach odpowiedzi na zapytanie należy uwzględnić: 

 

1.1. Informację opisową zawartą w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego RFI. 

 

2. Przyszły przedmiot zamówienia, objęty niniejszym zapytaniem obejmował będzie: 

 

2.1 Zaprojektowanie architektury i wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy 

salami operacyjnymi Ośrodków Kontroli Ruchu Lotniczego a salami technicznymi 

(serwerowniami) w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne dla 14 

lokalizacji na terenie Polski. 

2.2 Wdrożenie rozwiązania zarządzającego przekazem sygnałów, „wynosem” z sali 

technicznej do sali operacyjnej TWR w sposób w pełni konfigurowalny oraz 

redundantny, powielany dla 14 lokalizacji w sposób sukcesywny.  

2.3 Zaprojektowanie i wykonanie okablowanie audio i zasilającego wraz z przepustami dla 

nich i przepustami dla okablowania teletechnicznego. 

2.4 Zaprojektowanie i wykonanie wyposażenia energetycznego. 

2.5 Zaopatrzenie serwerowni w szafy rack wraz wyposażeniem. 

2.6 Szkolenie użytkowników Zamawiającego ukończone certyfikatem, na systemie 

gotowym do pracy lub o tej samej funkcjonalności, w zakresie obsługi systemu 

zarządzającego „wynosami” w turach po minimum 4 osoby dla grupy 40 osób 

personelu technicznego. 

2.7 Dla każdej lokalizacji Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie dla personelu 

operacyjnego. 

2.8 Udzielenie wsparcia technicznego w trakcie użytkowania rozwiązania zarządzającego 

wyniesionymi systemami. 

 

3. Informacje o PAŻP: 

PAŻP działa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1829 z późn. zm.) oraz Statut nadany 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W myśl art. 1 ust 2  
ww. ustawy Agencja jest państwową osobą prawną. Na mocy ustawowego obowiązku 
dokonuje zakupu, utrzymuje oraz modernizuje urządzenia i systemy łączności lotniczej, 
nawigacji i dozorowania przestrzeni powietrznej. Agencja włącza się w przygotowanie  
i wdrożenie rozwiązań SESAR. Ponadto zabezpiecza wszelkie potrzeby, związane  
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa we wszystkich lokalizacjach na terenie Polski.  
Aktywnie wykorzystuje środki unijne do finansowania zadań inwestycyjnych, pod 
nadzorem CUPT.  
Jako podmiot sektora finansów publicznych, stosownie do art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (PZP), Agencja zobowiązana jest do 
stosowania ustawy jako zamawiający „klasyczny”. W ciągu roku kalendarzowego 
przeprowadza średnio ok. 120 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 



Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  Zapytanie o informację cenową 

Strona 5 z 5 

 

w oparciu o przepisy ustawy PZP oraz ok.1200 procedur zakupowych do których nie 

stosowane są przepisy PZP.  
 

 

III. Zestawienie wymagań wobec treści odpowiedzi na RFI 

1. W odpowiedzi na niniejsze RFI należy przedstawić informację cenową obejmującą ceny 

jednostkowe dla każdej lokalizacji z podziałem na sprzęt, okablowanie, energetykę, usługi, 

szkolenie oraz cenę łączną.  

2. Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto w polskich złotych.  

IV. Opis sposobu udzielania wyjaśnień 

1. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego zapytania należy kierować na adres 

poczty elektronicznej podany w części I pkt. 2 Zapytania.  

2. PAŻP zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza 

zakres niniejszego zapytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


