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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285113-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2018/S 125-285113

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 074-163748)

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Główna Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kozłowska-Sawicka
Tel.:  +48 225004207
E-mail: wzp.kg@strazgraniczna.pl 
Faks:  +48 225004707/82
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.strazgraniczna.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG
Numer referencyjny: 34/BF/BŁiI/18

II.1.2) Główny kod CPV
32000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń łączności radiowej, przeprowadzenie szkoleń z obsługi
dostarczonych urządzeń oraz świadczenie usługi gwarancyjnej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163748-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:wzp.kg@strazgraniczna.pl
www.strazgraniczna.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-163748

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Dostawa urządzeń łączności radiowej standardu ETSI DMR, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli
zamawiającego oraz świadczenie przez okres min. 24 miesięcy gwarancji, na dostarczone urządzenia (za
wyjątkiem akumulatorów, które objęte muszą być okresem 12 miesięcy).
Zakres podstawowy zamówienia.
a) Radiotelefon nasobny – 300 kpl.
b) Radiotelefon nasobny wraz z mikrofonogłośnikiem – 40 kpl.
c) Radiotelefon przewoźny – 93 kpl.
d) Radiotelefon przewoźny w wersji stacjonarnej – 11 kpl.
e) Stacja retransmisyjna ETSI DMR – 3 kpl.
f) Bezprzewodowy, kamuflowany zestaw słuchawkowo – mikrofonowy – 38 kpl.
g) Zestaw słuchawkowo – mikrofonowy w ochronnikach słuchu – 12 kpl.
h) Przewodowy zestaw słuchawkowo – mikrofonowy – 74 kpl.
i) Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów – 5 kpl.
j) Szkolenia dotyczące dostarczonych urządzeń – dla 11 przedstawicieli zamawiającego.
Zakres prawa opcji.
a) Radiotelefon nasobny - do 300 kpl.
b) Radiotelefon nasobny wraz z mikrofonogłośnikiem – do 40 kpl.
Wszystkie radiotelefony oraz stacje retransmisyjne dostarczone w ramach części I, w zakresie podstawowym i
w zakresie prawa opcji, muszą być tego samego producenta.
Powinno być:
Dostawa urządzeń łączności radiowej standardu ETSI DMR, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli
zamawiającego oraz świadczenie przez okres min. 24 miesięcy gwarancji, na dostarczone urządzenia (za
wyjątkiem akumulatorów, które objęte muszą być okresem 12 miesięcy).
Zakres podstawowy zamówienia:
a) Radiotelefon nasobny – 300 kpl.
b) Radiotelefon nasobny wraz z mikrofonogłośnikiem – 40 kpl.
c) Radiotelefon przewoźny – 93 kpl.
d) Radiotelefon przewoźny w wersji stacjonarnej – 11 kpl.
e) Bezprzewodowy, kamuflowany zestaw słuchawkowo–mikrofonowy – 38 kpl.
f) Zestaw słuchawkowo–mikrofonowy w ochronnikach słuchu – 12 kpl.
g) Przewodowy zestaw słuchawkowo–mikrofonowy – 74 kpl.
h) Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów – 5 kpl.
i) Szkolenia dotyczące dostarczonych urządzeń – dla 11 przedstawicieli zamawiającego.
Zakres prawa opcji:
a) Radiotelefon nasobny - do 300 kpl.
b) Radiotelefon nasobny wraz z mikrofonogłośnikiem – do 40 kpl.
Numer sekcji: II.2.5

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163748-2018:TEXT:PL:HTML
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Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 34
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 6
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryterium jakości - Nazwa Gwarancja/Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa Czas dostawy/Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa Funkcja dodatkowa w zestawie do programowania i strojenia radiotelefonów/Waga: 4
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Dostawa urządzeń łączności radiowej, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli zamawiającego oraz
świadczenie przez okres min. 24 miesięcy gwarancji, na dostarczone urządzenia (za wyjątkiem akumulatorów,
które objęte muszą być okresem 12 miesięcy).
Zakres podstawowy zamówienia:
a) Radiotelefon nasobny – 230 kpl.
b) Radiotelefon nasobny kamuflowany – 51 kpl.
c) Radiotelefon przewoźny – 119 kpl.
d) Radiotelefon przewoźny w wersji stacjonarnej – 22 kpl.
e) Przenośna stacja retransmisyjna ETSI DMR – 1 kpl.
f) Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów i stacji retransmisyjnych – 2 kpl.
g) Szkolenia dotyczące dostarczonych urządzeń – dla 5 przedstawicieli zamawiającego.
Zakres prawa opcji:
Radiotelefon nasobny– do 230 kpl.
Wszystkie radiotelefony oraz stacje retransmisyjne dostarczone w ramach części II, w zakresie podstawowym i
w zakresie prawa opcji, muszą być tego samego producenta.
Powinno być:
Dostawa urządzeń łączności radiowej, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli zamawiającego oraz
świadczenie przez okres min. 24 miesięcy gwarancji, na dostarczone urządzenia (za wyjątkiem akumulatorów,
które objęte muszą być okresem 12 miesięcy).
Zakres podstawowy zamówienia:
a) Radiotelefon nasobny – 230 kpl.
b) Radiotelefon nasobny kamuflowany – 51 kpl.
c) Radiotelefon przewoźny – 119 kpl.
d) Radiotelefon przewoźny w wersji stacjonarnej – 22 kpl.
e) Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów i stacji retransmisyjnych – 2 kpl.
f) Szkolenia dotyczące dostarczonych urządzeń – dla 5 przedstawicieli zamawiającego.
Zakres prawa opcji:
Radiotelefon nasobny – do 230 kpl.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 34
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 6
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryterium jakości - Nazwa Gwarancja Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa Czas dostawy Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa Funkcja dodatkowa w zestawie do programowania i strojenia radiotelefonów Waga 4
Cena - Waga 60
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów. Początek
Zamiast:
Data: 03/07/2018
Powinno być:
Data: 18/07/2018
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów. Początek
Zamiast:
Data: 03/07/2018
Powinno być:
Data: 18/07/2018
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów. Początek
Zamiast:
Data: 03/07/2018
Powinno być:
Data: 18/07/2018
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 03/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
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Zamiast:
Data: 03/07/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 18/07/2018
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów. Koniec
Zamiast:
Data: 31/08/2018
Powinno być:
Data: 15/10/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wraz z ofertą, wykonawca zobowiązany jest do złożenia karty katalogowej producenta lub innego dokumentu
producenta, oferowanych radiotelefonów VHF, zawierającej co najmniej niżej wymienione informacje:
Dane techniczne ogólne:
— Wymiary radiotelefonu,
— Zakres częstotliwości pracy,
— Odstęp międzykanałowy,
— Modulację na kanale analogowym,
— Modulację na kanale cyfrowym,
— Wokoder cyfrowy,
— Protokół cyfrowy ETSI,
— Temperatura pracy.
Dane techniczne nadajnika:
— Moc nadawania,
— Stabilność częstotliwości,
— Moc kanału sąsiedniego,
— Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla odstępu 12,5 kHz.
Dane techniczne odbiornika:
— Czułość analogowa przy SIND wynoszącym 12 dB,
— Czułość cyfrowa przy stopie błędu 5 %,
— Selektywność sąsiedniokanałowa dla odstępu 12,5 kHz,
— Tłumienie sygnałów niepożądanych dla odstępu 12,5 kHz,
— Poziom tłumienia szumów (dla odstępu 12,5 kHz).


