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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343631-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych
2021/S 129-343631

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Raniszewska
E-mail: zp@pansa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: służby żeglugi powietrznej

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi łączności stałej i lotniczej na terenie lotniska Olsztyn-Mazury
Numer referencyjny: 246/PAŻP/2021/AZP

II.1.2) Główny kod CPV
64214000 Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę – certyfikowany w tym zakresie podmiot – Usługi 
Służby Łączności (COM), Ruchomej służby lotniczej i Stałej służby lotniczej na terenie lotniska Olsztyn-Mazury

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 464 000.00 PLN
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II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Olsztyn – Mazury

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę - certyfikowany w tym zakresie podmiot – Usługi 
Służby Łączności (COM), Ruchomej służby lotniczej i Stałej służby lotniczej na terenie lotniska Olsztyn-Mazury, 
zwanych dalej „Usługami.
2. Świadczenie Usług, o których mowa w ust. 1, będzie dotyczyło następującego zakresu:
1) Łączności stałej i lotniczej poprzez:
a) Zapewnienie na wyłączność dostępu do usług telekomunikacyjnych, umożliwiających transmisję głosu i 
danych w relacji Budynek TWR – CZRL Warszawa zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 do 
Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”);
b) Umożliwienie prowadzenia korespondencji lotniczej na dedykowanej częstotliwości, dostarczonej przez 
Wykonawcę, za pomocą podstawowej
i zapasowej infrastruktury Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury zainstalowanej w pomieszczeniu operacyjnym 
TWR Olsztyn – Mazury, zlokalizowanym na terenie Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury o wymaganiach 
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy;
c) Umożliwienie prowadzenia korespondencji na częstotliwości awaryjnej 121.500 MHz, za pomocą 
podstawowej i zapasowej infrastruktury Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury zainstalowanej przez certyfikowany 
podmiot
W pomieszczeniu operacyjnym TWR Olsztyn - Mazury, zlokalizowanym
W granicach Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury;
d) Umożliwienie prowadzenia korespondencji lotniskowej ze służbami Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury za 
pomocą radiostacji lotniskowej za pomocą infrastruktury Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury zainstalowanej 
przez certyfikowany podmiot w pomieszczeniu operacyjnym TWR Olsztyn - Mazury, zlokalizowanym w 
granicach Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury;
e) Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie urządzeń łączności lotniczej, jak również infrastruktury 
łączności stałej;
f) Umożliwienie rejestracji wszystkich połączeń głosowych za pomocą rejestratora korespondencji lotniczej;
g) Umożliwienie realizowania połączeń przychodzących i wychodzących w ruchu wewnętrznym, krajowym i 
międzynarodowym;
2) Wsparcia systemów CAT, PANDORA, PANSA UTM, AFTN, ERKZ/PDSO2/Internet, EFES;
3) Zabezpieczenia energetycznego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
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• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Uzasadnienie prawne przyjęcia trybu z wolnej ręki:
Zgodnie z Art. 214 ust 1. pkt 1 lit. a) Ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,
— jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest 
wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne przyjęcia trybu z wolnej ręki przedstawione przez Inicjatora:
Świadczenie służby łączności stałej i lotniczej na terenie lotniska w Szymanach odbywać się musi w oparciu 
o certyfikat w zakresie Służby Łączności (COM) wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Uzyskanie 
Certyfikatu ULC poprzedzone jest wykonaniem m.in. niezbędnych instalacji, montażem urządzeń i audytem 
certyfikacyjnym, potwierdzającym zdolność podmiotu do zapewnienia Służby Łączności (COM). Każdy podmiot, 
chcący świadczyć usługi zapewnienia służby łączności stałej i lotniczej musi uzyskać zgodę dysponenta 
infrastruktury, którą zamierza wykorzystywać na terenie Portu Lotniczego Olsztyn Mazury. Jedynym podmiotem 
uprawnionym do świadczenia usług łączności stałej i lotniczej na terenie lotniska Szymany jest Wykonawca 
Warmia i Mazury sp. z o.o. co potwierdza Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej 
stanowiący Załącznik 1 do niniejszego wniosku.
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Portu Lotniczego (Załącznik 2 do wniosku) nie udzielił on i nie zamierza 
udzielić zgody innemu podmiotowi na świadczenie tych usług na terenie lotniska. Decyzja Zarządu Spółki 
oznacza, że niemożliwe jest, aby jakikolwiek inny podmiot poza Spółką mógł realizować przedmiotowe 
zamówienie publiczne, nie mając zgody Spółki na dostęp do jej infrastruktury. W związku z powyższym 
Wykonawca jest jedynym podmiotem, jaki jest zdolny do zapewnienia usług związanych z prowadzeniem 
korespondencji lotniskowej. Zapewnienie tego rodzaju łączności na terenie lotniska jest przypisane Spółce, 
która pełni rolę zarządzającego lotniskiem. Żaden inny podmiot nie zapewni Zamawiającemu możliwości 
świadczenia tej usługi.
Nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, gdyż nie jest możliwe, aby bez zgody Wykonawcy na 
wykonanie instalacji na terenie lotniska zarządzanego przez Spółkę (uzyskania zgód na instalacje) doprowadzić 
do uzyskania certyfikatu ULC w zakresie Służby Łączności (COM).
W związku z powyższym niemożliwe jest wykonanie usługi przez jakikolwiek inny podmiot, ani nie istnieje 
rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, co oznacza, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze 
wyłącznie Spółka jest jedynym podmiotem certyfikowanym i zdolnym zrealizować przedmiot zamówienia na 
rzecz PAŻP.

IV.1.3) Informacje na temat 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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/07/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Szymany
Miejscowość: Szczytno
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 150
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 464 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale IX ustawy.

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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021
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