
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Montaż jednego odbiornika nowego Systemu MLAT GS04 EPWA na płycie postojowej lotniska
Okęcie

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zp@pansa.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zapewnienie służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie
przepływem ruchu lotniczego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Montaż jednego odbiornika nowego Systemu MLAT GS04 EPWA na płycie postojowej lotniska
Okęcie

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46b9c5d8-dd89-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00105845/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-06 14:16

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
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2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: 210/PAŻP/2021/AZP

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest montaż jednego odbiornika nowego Systemu MLAT GS04 EPWA
na płycie postojowej lotniska Okęcie.

3.10.) Główny kod CPV: 50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
bezpieczeństwa

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Art. 305 pkt 1 w zw z art. 214 ust. 1 pkt 8 oraz art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy. 24.07.2018 roku
PAŻP podpisał z konsorcjum firm ERA i GISS umowę na dostawę systemu MLAT wraz z usługą
zaprojektowania, instalacji, uruchomienia 
W 2019r wystąpiła konieczność zdemontowania jednej stacji GS04 z uwagi na remont
infrastruktury lotniskowej.
Przedmiotowe zamówienie dotyczy ponownej instalacji stacji GS04 i wykonania kalibracji całego
systemu MLAT w związku ze zmianą lokalizacji stacji GS04 i długości torów światłowodowych.
Tylko producent Systemu może przeprowadzić kalibrację i zagwarantować poprawną pracę i
jakość danych Systemu MLAT stanowiącego źródło informacji radiolokacyjnej dla lotniska
Warszawa Okęcie

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
i szkolenia. Umowa obejmuje gwarancją system MLAT przez 72 miesiące.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GISS Sp. z o.o.

5.1.1.1.) Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: GISS Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Kościuszkowców 63

5.1.3.) Miejscowość: Warszawa
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5.1.4.) Kod pocztowy: 04-545

5.1.5.) Województwo: mazowieckie

5.1.6.) Kraj: Polska
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