
 
Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Spółka z o.o. 

z siedzibą w Gdyni, 
ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia 

REGON: 19251610, KRS: 0000066350, NIP: 958-08-86-484 
 
działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w 
przetargu nieograniczonym na dostawę, instalację i konfigurację systemu łączności radiotelefonicznej w 
oparciu o system TETRA w budynku magazynowym zlokalizowanym przy ul. Polskiej 43A w Gdyni, V 
piętro, pomieszczenie nr 511. 
  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1 Stacja bazowa systemu TETRA: 

a Pasmo pracy UHF – zgodnie z uzyskanym pozwoleniem UKE, 

b Dwie nośne, 

c Obudowa typu Rack 19”, 

d Serwer sterujący główny, 

e Serwer sterujący redundantny, 

f Zasilanie 230V AC 

g Zasilanie bateryjne 230V AC – 8 godzin, 

h Rejestrator treści połączeń grupowych oraz indywidualnych z minimalnym czasem 

przechowywania 1 miesiąc, 

i Wyposażenie umożliwiające śledzenie radiotelefonów na mapach cyfrowych w trybie on-

line, 

j Stanowisko administrowania systemem dla służb technicznych, 

k Interfejs integrujący system TETRA z systemami konwencjonalnymi – dla potrzeb 

komunikacji z Portową Strażą Pożarną (PSP) i służbami morskimi, 

l Interfejs integrujący system TETRA z siecią telefoniczną ZMPG – SIP, 

m Rejestracja abonentów TETRA – rozszerzenie systemu rejestracji o licencje i funkcje 

umożliwiające rejestrację korespondencji radiowej. Rejestracja powinna być zrealizowana 

przy wykorzystaniu protokołów API producenta systemu TETRA, 

n Licencja dla 60 urządzeń abonenckich, 

o Możliwość rozbudowy o 1 nośną, 

p Możliwość rozbudowy o dodatkowe retransmitery w przypadku problemów zasięgowych, 

q Możliwość rozbudowy o dodatkowe licencje użytkowników. 



 

 

2 Instalacja antenowa: 

a 1 antena dookólna nadawczo-odbiorcza z zyskiem ok. 6 dB 

b 1 antena dookólna zapasowa, 

c 1 maszt antenowy, 

d Feeder antenowy 1 ″ 

e Feeder antenowy zapasowy ½ ″, 

f Instalacja uziemiająca, ochronniki antenowe, 

 

3 Radiotelefony (52 szt): 

a Dedykowany przycisk alarmowy, 

b Wbudowany moduł GPS – wszystkie radiotelefony, 

c Wbudowany moduł Bluetooth do współpracy z akcesoriami audio, 

d Odporność na czynniki atmosferyczne: IP67 

e Radiotelefon przenośny – 50 szt. w tym 2 szt. z pełną klawiaturą, 48 szt. z klawiaturą 

uproszczoną, 

f Radiotelefon przewoźny z zasilaczem 230V i anteną – 2 szt. 

 

4 Stanowiska dyspozytorskie (5 szt.): 

a stanowisko na potrzeby koordynacji działań poszczególnych rodzajów służb, umożliwiające 

dostęp do wszystkich wykorzystywanych systemów radiowych (Portowej Straży Pożarnej 

(PSP) i służb morskich) i telefonicznych z jednej konsoli, w szczególności do: 

– obsługi komunikacji głosowej w ramach systemu TETRA dla wszelkich rodzajów połączeń 

(grupowych, indywidualnych, alarmowych), 

– obsługi wiadomości tekstowych SDS w ramach systemu TETRA, 

– obsługi typowej łączności telefonicznej dyspozytorskiej, która zapewni dostęp do 

wszelkiego rodzaju usług oferowanych przez system telekomunikacyjny ZMPG S.A., 

– zestawiania połączeń konferencyjnych dla dostępnych środków łączności. 

 

 
  
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zapieczętowanej kopercie opisanej tytułem 
"System TETRA 2022" do dnia 06 czerwca 2022 r. do godziny 11:00 w Przedsiębiorstwie Portowym "SIEĆ" 



Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, pok. 104, oferty spełniającej następujące wymagania: 
 
Istotne warunki: 

1 Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a przygotowanie kompletnej dokumentacji do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wymaganej 

do złożenia wniosku o uzyskanie nowego pozwolenia radiowego na używanie dodatkowej 

częstotliwości w paśmie komercyjnym TETRA (ZMPG S.A. posiada pozwolenie na 1 nośną); 

b opracowanie projektu budowlanego o szczegółowości wykonawczego systemu łączności 

radiotelefonicznej w oparciu o system TETRA dla potrzeb Zamawiającego, w tym odrębnego 

projektu instalacji antenowej; 

c dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie infrastruktury systemu TETRA w przygotowanej przez 

Zamawiającego lokalizacji; 

d dostarczenie, oprogramowanie i uruchomienie wszystkich urządzeń abonenckich objętych 

zamówieniem; 

e dostawa elementów dodatkowych systemu, takich jak: rejestratory, interfejs, stanowiska 

dyspozytorskie, dostarczenie niezbędnych, wymaganych licencji na oprogramowanie. 

f licencje będą pełne, bez ograniczeń funkcjonalnych oraz udzielone na czas nieokreślony. 

g wykonanie pomiarów zasięgowych w miejscu przewidzianym pod instalację systemu; 

h opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

i zagwarantowanie, przez okres 5 (słownie: pięciu) lat, realizacji ewentualnych dostaw 

certyfikowanych (CE) radiotelefonów dla Zamawiającego w cenach określonych w walucie Euro w 

dniu realizacji przedmiotowego zamówienia; 

j zagwarantowanie dostaw radiotelefonów posiadających certyfikat Urzędu Transportu Kolejowego 

(UTK) zainteresowanym firmom współpracującym z Zamawiającym w okresie nie krótszym niż 10 

(słownie: dziesięć) lat; 

k przygotowanie kompletnego wniosku o „pozwolenie na budowę” dla posadowienia instalacji 

antenowej na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Polskiej 43A w Gdyni przez Dostawcę 

wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, złożenie wniosku w Pomorskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Gdańsku (PUW) oraz uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę umożliwiającej Zamawiającemu rozpoczęcie realizacji robót.; 

l przeprowadzenie, po uruchomieniu systemu, instruktażu w zakresie obsługi urządzeń dla 

użytkowników, a po oddaniu systemu do eksploatacji szkolenia w zakresie obsługi systemu  

i administrowania systemem dla 3 (słownie: trzech) pracowników Sekcji Telekomunikacji 

Zamawiającego w terminie do 4  (słownie: czterech) tygodni po oddaniu systemu do eksploatacji. 

m Szkolenie  będzie zakończone i poświadczone wydaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego 

nabyte uprawnienia.   

2 Wszystkie urządzenia nadawczo-odbiorcze i radiotelefony powinny spełniać następujące wymagania: 

a posiadać świadectwo jakości, 

b posiadać certyfikat CE, 

c posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego 

(UTK) – minimum 1 (słownie: jeden) typ radiotelefonów przenośnych. 

3 Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę komponenty systemu TETRA,  

tj. infrastruktura oraz radiotelefony przenośne i przewoźne były fabrycznie nowe. 



4 Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę komponenty systemu TETRA,  

tj. infrastruktura oraz radiotelefony przenośne i przewoźne pochodziły od jednego producenta  oraz 

posiadały aktualne  wersje oprogramowania. 

5 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji, która zostanie uruchomiona z dniem 

podpisania protokołu odbioru i obowiązywać będzie na: 

a wykonane prace/roboty na okres nie krótszy niż 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy; 

b system antenowy, infrastrukturę systemu (urządzenia stacyjne), system zasilania (UPS, bateria 

akumulatorów) na okres nie krótszy niż 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy; 

c radiotelefony na okres nie krótszy niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące. 

6 Jeśli Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu Ustawy z dnia 14.12.2012 r.  

o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701), powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, to: 

a zobowiązany jest do usuwania tych odpadów we własnym zakresie i na własny koszt; 

b ponosi pełną odpowiedzialność za przekazanie powstałych odpadów uprawnionemu odbiorcy; 

c zobowiązany jest do segregacji powstałych odpadów; 

d przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, ze odpady zostały zagospodarowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego; 

e ustali z Zamawiającym, które przedmioty zostaną uznane za odpady. 

 

7 Przed przystąpieniem do złożenia oferty wymagany jest udział w wizji lokalnej w lokalizacji dotyczącej 

realizacji inwestycji czyli w budynku magazynowym zlokalizowanym przy ul. Polskiej 43A, V piętro, 

pomieszczenie nr 511 w dniu 23.05.2022 o godz. 11:00. W trakcie wizji i po jej zakończeniu będzie 

możliwe zadawanie pytań. 

Potencjalni oferenci mogą przesyłać dodatkowe pytania najpóźniej do dnia 30.05.2022 do godz. 11:00 na 

które w przeciągu 2 dni zostaną udzielone odpowiedzi tj. do 01.06.2022 i umieszczone w ogłoszeniu o 

postępowaniu przetargowym na stronie internetowej ZMPG S.A. 

8 Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani ofert 

wariantowych. 

9 Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

10 Zamawiający wymaga wykonania zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia  

w następujących terminach: 

a projekt budowlany wraz z uzgodnieniami - w terminie 3 (słownie: trzech) tygodni od daty 

podpisania umowy; 

b kompletna dokumentacja niezbędna do złożenia w UKE i PUW wniosków o uzyskanie pozwoleń: 

radiowego i na budowę wraz z uzgodnieniami - w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty 

odbioru przez Zamawiającego projektu budowlanego bez zastrzeżeń; 

c dostawa systemu TETRA – 20 (słownie: dwadzieścia) tygodni od daty uzyskania ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę i pozwolenia radiowego; 

d zakończenie realizacji całości prac (zainstalowanie i uruchomienie infrastruktury systemu TETRA) – 

3 (słownie: trzy) tygodnie od dostawy systemu TETRA. 

11 Zamawiający wymaga, aby złożona oferta zawierała wzór umowy na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

12 Zamawiający wymaga wyspecyfikowania w ofercie cen jednostkowych poszczególnych produktów 

oraz całkowitej ceny przedmiotu zapytania w PLN. 

13 Faktura musi być wystawiona na użytkownika końcowego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., 



14 Zamawiający wymaga wyspecyfikowania na fakturze cen jednostkowych poszczególnych produktów 

oraz całkowitej ceny przedmiotu zapytania w PLN. 

15 ZMPG S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

16 Kryteria wyboru oferty: 80% cena, 20% termin dostawy. 

17 Termin ważności oferty – 60 dni od daty złożenia ostatecznej oferty, 

18 Termin płatności - 21 dni od daty otrzymania faktury i dostawy przedmiotu zapytania potwierdzonej 

protokołem odbioru przez Zamawiającego. 

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1. Złożą następujące dokumenty: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosowny 

dokument powinien przedłożyć każdy z oferentów, 

b. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, 

c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. w tym wspólników spółki cywilnej, właściwe zaświadczenie powinien 

przedłożyć każdy z oferentów lub wspólników spółki cywilnej; 

2.  Oferta i wymagane dokumenty złożone zostaną w zapieczętowanej kopercie z napisem  

„System TETRA 2022” w siedzibie Portowego Przedsiębiorstwa Sieć Sp. z o.o. 

3.  Przedstawienie opisu warunków świadczenia serwisu gwarancyjnego i usług pomocy technicznej. 

4.  Gwarancja, licencje i rejestracja użytkownika końcowego musi być wystawiona na Zarząd Morskiego 

Portu Gdynia S.A. 

5.  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 

nieograniczonego bez podania przyczyn. 

 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 czerwca 2022 r. o godz.: 12:00 w siedzibie Działu Informatyki 
i Telekomunikacji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A,  
ul. Kwiatkowskiego 60/A1/110. 
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: 

• Karol Zabawski tel. 58/ 6274724, e-mail: handlowy@siec.gdynia.pl 
  

Gdynia, 04.05.2022r. 

mailto:handlowy@siec.gdynia.pl


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 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), zwane dalej RODO, Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z o.o. 
przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Portowe  „SIEĆ” Sp. z o.o.  z 
siedzibą w 81 – 337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000066530, posiadająca numer NIP 958-08-86-484 oraz numer 
REGON 191251610   
2) Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
- realizacja i rozliczanie umów - art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, 
- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia PE i 
Rady (UE) 2016/679 
- realizacji marketingu usług Przedsiębiorstwa  Portowego „SIEĆ” Sp. z  o.o. - art. 6 ust. 1 f) 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: firmy 
dostarczającej pocztę, przesyłki, kancelarii prawnej obsługującej Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z 
o.o., firmy dostarczającej oprogramowanie elektroniczne do realizacji umowy, firmy obsługującej stronę 
internetową oraz pocztę elektroniczną Przedsiębiorstwa  Portowego „SIEĆ” Sp. z o.o., uprawnionych 
organów państwowych i publicznych, banków. 
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy. 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. 
7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu umowy 
dane osobowe zostaną usunięte po upływie 5 lat od rozwiązania umowy. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie 
zawarta. 

 


