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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530810-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
2020/S 217-530810

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Adres pocztowy: pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Godlewski
E-mail: zp.gik@pw.edu.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cenagis.pw.edu.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa generatora sygnałów GNSS wraz z oprogramowaniem i kontrolerem do obsługi urządzenia i 
zarządzenia procesem symulowania
Numer referencyjny: ZP/GIK/01/CENAGIS/2020

II.1.2) Główny kod CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora sygnałów GNSS wraz z oprogramowaniem i kontrolerem do 
obsługi urządzenia i zarządzenia procesem symulowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 5 do zaproszenia.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 219 512.20 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora sygnałów GNSS wraz z oprogramowaniem i kontrolerem 
do obsługi urządzenia i zarządzenia procesem symulowania;
2) urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać poniższe wymagania:
2.1) urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 1.1.2020,
2.2) sprzęt nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania ze sprzedaży (nie może mieć 
ogłoszonej daty wycofania ze sprzedaży),
2.3) wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001,
2.4) w momencie oferowania wszystkie elementy muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta,
2.5) urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, żeby była możliwa 
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,
2.6) urządzenia muszą być dostarczone zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych 
producenta,
2.7) do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w 
formie papierowej lub elektronicznej,
2.8) wszystkie urządzenia muszą mieć certyfikat CE produktu,
2.9) wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10 %, 50 Hz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 5 do zaproszenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności 
badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek 
naukowych” Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 
RPMA.01.01.00-14-9871/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
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Wyjaśnienie:
Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, 
usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn 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
Politechnika Warszawska (PW) realizuje projekt infrastrukturalny pt. „Centrum Naukowych Analiz 
Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów 
eomatycznych (CENAGIS)” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.1 „Działalność 
badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego programu operacyjnego województwa
Mazowieckiego na lata 2014–2020 (umowa RPMA.01.01.00-14-9871/17 z dnia 11 grudnia 2018 r.).
Celem projektu jest utworzenie centrum geoprzestrzennych analiz naukowych o światowym poziomie, 
z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych 
pozwalających na zdalny dostęp do unikalnych laboratoriów badawczych szerokiemu gronu naukowców i 
współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych.
W ramach projektu planowane jest m.in. utworzenie „Laboratorium testowania odbiorników GNSS (Globalnych 
Systemów Nawigacji Satelitarnej)” oraz „Laboratorium testowania aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych”.
Kluczowym urządzeniem w tych laboratoriach, zgodnie ze Studium Wykonalności Projektu oraz Agendą 
Badawczą, jest możliwie najwyższej klasy generator konstelacji satelitów multi-GNSS. Oferta laboratoriów 
będzie dotyczyła przede wszystkim badań i testowania sprzętu multi-GNSS oraz aplikacji nawigacyjnych.
Generator zostanie także wykorzystany do opracowania laboratoryjnych procedur badania i oceny niepewności 
pomiarowej mobilnych skanerów laserowych. W związku z powyższym, nabywane w ramach zamówienia 
urządzenie musi spełniać wymogi techniczne zapewniające najwyższe standardy jakości, ale co równie ważne 
możliwie dużą uniwersalność i możliwość rozbudowy w przyszłości. Tylko urządzenie gwarantujące łatwość 
rozbudowy pozwoli na zapewnienie wieloletniej ciągłości badań w zmieniającym się otoczeniu technologicznym.
W efekcie szczegółowo zdefiniowano wymagania techniczne generatora GNSS konieczne do realizacji Agendy 
Badawczej projektu CENAGIS.
Przeprowadzone kilkukrotnie rozeznanie rynku generatorów GNSS wskazuje jednoznacznie, że obecnie na 
rynku funkcjonuje kilku dostawców takich generatorów, ale tylko jeden dostawca oferuje rozwiązania techniczne 
niezbędne do realizacji w pełnym zakresie Agendy Badawczej projektu CENAGIS. Dokonana analiza 
oferowanych aktualnie na rynku generatorów GNSS wykazała, że tylko produkt firmy Spirent Communication plc 
spełnia wszystkie wcześniej zdefiniowane wymogi techniczne, w tym jako jedyny spełnia niżej opisane:
1) generowanie empirycznych modeli scyntylacji funkcjonalność ta umożliwia przeprowadzenie badań 
scyntylacji z wykorzystaniem modeli składających się z empirycznych modeli mocy scyntylacji opracowanych 
na podstawie rzeczywistych (zarejestrowanych) obserwacji GNSS. Wykorzystanie modelu opartego na danych 
empirycznych powinno pozwalać na symulowanie scyntylacji amplitudy i/lub fazy sygnału. Ze względu na 
dużą zmienność scyntylacji dostępne modele statystycznych i/lub klimatologicznych (np. GIM) powodują 
niedoszacowanie wpływu scyntylacji na systemy GNSS w symulowanym środowisku. Możliwość użycia modelu 
empirycznego pozwala wygenerować bardziej realistyczne efekty scyntylacji w sygnałach GNSS. Opcja ta 
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stanowi niezbędny punkt wymagań technicznych, ze względu na wykorzystanie w tematyce planowanych i 
prowadzonych prac badawczych na wydziale oraz przez użytkowników infrastruktury CENAGIS.
Przykładem mogą być badania prowadzone dla okolic biegunów oraz strefy równika magnetycznego, do 
wykonywania których spełnienie przez generator sygnału tego typu wymagań technicznych jest niezbędne;
2) generowanie szyfrowanych sygnałów GPS oraz Galileo: P(Y), P(M) oraz PRS (Public Regulated Service) 
Generator sygnału, w momencie zakupu, powinien gwarantować możliwość aktywowania tej opcji technicznej. 
Funkcja ta jest istotnym parametrem oceny przydatności generatora do badań prowadzonych w priorytetowym 
obszarze badawczym Politechniki Warszawskiej, którym jest „Cyberbezpieczeństwo i analiza danych”.
Generator powinien posiadać taką funkcjonalność, ponieważ planowane jest nabycie licencji umożliwiającej 
uruchomienie tej funkcjonalności;
3) umożliwienie rozbudowy wyjść antenowych RF (Radio Frequency) do minimum 7, w celu utworzenia 
środowiska testowego dla anten CRPA (Controlled Reception Pattern Antennas).
Rozwiązanie z wieloma wyjściami RF (co najmniej 7) powinno zapewniać stabilne zsynchronizowane sygnały 
w celu symulacji kierunków zdarzeń w konfiguracji wieloelementowej (ang. multi-element setup). Najlepszą 
jakość testowania anten CRPA daje system z wieloma wyjściami RF, jedno wyście RF do jednego receptora 
odbiorczego anteny. Generator powinien zapewniać możliwość rozbudowy do min. 7 wyjść RF, co pozwoliłoby 
na testowanie aktualnie produkowanych 7 elementowych anten typu CRPA (np. antena 7 elementowa Novatel 
GAJT-710MS). Opcja ta umożliwia prowadzenie badań związanych z zabezpieczeniem użytkowników systemu 
GNSS przed cyberatakami. Badania tego typu przewidywane są w agendzie badawczej CENAGIS;
4) łączne spełnienie dwóch parametrów w jego podstawowej konfiguracji:
— częstotliwość generowania sygnału (Simulation Iteration Rates, SIR) do 1 000 Hz, przy jednoczesnej
— dokładności generowania pseudoodległości nie gorszej niż 0,3 mm RMS.
Wysoka wartość częstotliwości iteracji symulacji (SIR), pozwala na generowanie sygnału dla obiektów 
charakteryzujących się dużą dynamiką ruchu. Istotną rzeczą jest, aby dwa powyższe parametry jednocześnie 
spełniały najwyższe kryteria dokładnościowe, pozwalając w ten sposób na generowanie sygnału dla obiektów 
o dużej dynamice ruchu z jednoczesnym zachowaniem najwyżej dokładności. Najwyższa dokładność 
wymienionych parametrów technicznych ma kluczowe znaczenie w testowaniu systemów nawigacyjnych.
Tematyka ta jest jednym z istotnych zagadnień przewidywanych w planie badawczym laboratorium testowania 
aplikacji nawigacyjnych projektu CENAGIS. Należy wyjaśnić, że nie istnieje możliwość nabycia alternatywnych 
urządzeń w stosunku do generatora GNSS oferowanego przez firmę Spirent Communication plc spełniających 
wyżej opisane wymogi techniczne.
Badania rynku pokazały bowiem, że jedynie produkt firmy Spirent Communication plc ma możliwość użycia 
modelu empirycznego natomiast pozostałe generatory posiadają opcję wykorzystania mniej dokładnych modeli 
klimatologicznych lub statystycznych.
Równocześnie, tylko wyżej wymieniona firma potwierdziła zdolność generatora do symulowania sygnałów 
szyfrowanych (P(Y), P(M) oraz PRS). Analiza dostępnych modeli generatorów pokazała, że tylko generator ww. 
firmy umożliwia rozbudowę generatora do co najmniej 7 wyjść RF, podczas gdy pozostałe dostępne na rynku 
generatory mają możliwość użycia 1 lub 4 wyjść RF. Z kolei, o ile parametr SIR wynoszący 1 000 Hz oferuje 3 
producentów, to najwyższą dokładność sygnału generowanego z częstotliwością 1 000 Hz nie gorszą niż 0,3 
mm RMS zapewnia jedynie firma Spirent Communication plc.
Należy podkreślić, że wyszczególnione powyżej parametry generatora są niezbędne do prawidłowej realizacji 
zadań, jakie mają być wykonywane w ramach powstających laboratoriów, głównie „Laboratorium testowania 
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odbiorników GNSS (Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej)” oraz „Laboratorium testowania aplikacji 
nawigacyjnych i lokalizacyjnych”.
W związku z powyższym Wykonawca spółka Systemics-PAB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jedynym 
podmiotem mogącym zrealizować przedmiotowe zamówienie i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne 
lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 192-462502

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa generatora sygnałów GNSS wraz z oprogramowaniem i kontrolerem do obsługi urządzenia i 
zarządzenia procesem symulowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Systemics-Pab sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wołodyjowskiego 46b
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-724
Państwo: Polska
E-mail: d.zmyslowski@syspab.eu 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 219 512.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 300 813.01 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
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Procentowa część: 25 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
1) uruchomienia testowe generatora;
2) szkolenie z obsługi generatora i jego oprogramowania;

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
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego
1) wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp;
3) środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy;
4) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie 
drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
5) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;
6) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
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iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.

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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2020
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