
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Modernizacja analizatorów modulacji cyfrowych ETL

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Komunikacji Elektronicznej

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017510794

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Giełdowa 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

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: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Łączność

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Modernizacja analizatorów modulacji cyfrowych ETL

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-429c8bd1-1d1f-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191644/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-09-24 12:18

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00023145/02/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Upgrade 2 szt. ETL do standardu DVB-T2

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191644/01 z dnia 2021-09-24

2021-09-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Usługi



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: BA.WZP.26.35.2021

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 modernizacja analizatorów modulacji typu ETL, do pomiarów
emisji cyfrowych w standardzie DVB-T2 - producent Rohde & Schwarz (w związku ze zmianą
systemu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej). 
UKE eksploatuje obecnie 16 analizatorów ETL, z czego 8 zakupionych przed 2016 r. nie jest
dostosowanych do odbioru DVB-T2. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości i
jednolitości realizacji statutowych działań Prezesa UKE w zakresie gospodarki widmem
częstotliwości przez wszystkie komórki kontrolne, zachodzi konieczność uzupełnienia
wyposażenia pomiarowego i monitoringowego o nowe opcje pomiarowe Naziemnej Telewizji
Cyfrowej w standardzie DVB-T2. Analizatory będą przeznaczone do wykonywania działań
statutowych Prezesa UKE oraz będą współpracować z nowym oprogramowaniem SARA.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji.

3.10.) Główny kod CPV: 38433300-2 - Analizatory widma

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:
W związku ze zmianą technologii emisji sygnałów telewizyjnych z systemu DVBT na system
DVBT 2 , która ma nastąpić na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej od 30 czerwca 2022 roku ,
staje się koniecznym modernizowanie części analizatorów ETL firmy Rohde & Schwarz
będących na wyposażeniu delegatur UKE. Połowa (8 szt.) użytkowanych analizatorów ETL
(zakupionych przed 2016 rokiem) nie posiada wymaganych właściwości pomiarowych. Aby
nadal mogły być używane do wykonywania zadań Prezesa UKE, należy przeprowadzić ich
modernizację polegającą na zakupie indywidualnych kodów odblokowujących opcje pomiarowe.
Czynności te wymagają posiadania dokumentacji technicznej, wiedzy i odpowiedniego zaplecza
technicznego. Firma R&S, jako producent sprzętu posiada takie zaplecze. W przypadku
problemów technicznych, tylko producent może udzielić wsparcia technicznego. Na rynku nie
istnieją inni producenci tej klasy sprzętu.

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
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pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Rohde & Schwarz

5.1.2.) Ulica: Al. Jerozolimskie 92

5.1.3.) Miejscowość: Warszawa

5.1.4.) Kod pocztowy: 00-807

5.1.5.) Województwo: mazowieckie

5.1.6.) Kraj: Polska
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