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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NO TICE:414925-2019:TEXT:PL:H TM L

Polska-Wrocław: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2019/S 170-414925
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
1.1)
Nazwa i adresy
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
Wrocław
50-153
Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Tel.: +48 713406072
E-mail: zamowienia@duw.pl
Faks: +48 713406948
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.duw.pl/
1.2)

Inform acja o zamówieniu wspólnym

1.3)

Kom unikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.duw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.5)

G łówny przedm iot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
11.1)
W ielkość lub zakres zamówienia
11.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu specjalistycznego i urządzeń przeznaczonych do działań minersko-pirotechnicznych
wykonywanych przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach
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Numer referencyjny: AL-ZP.272-14/19/ZP/PN
11.1.2)

G łówny kod CPV
35000000

11.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

11.1.4)

K rótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego i urządzeń przeznaczonych do działań
minersko-pirotechnicznych wykonywanych przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach
obsługującą przejście graniczne we Wrocławiu Strachowicach. Zamówienie podzielone jest na 5 części:
1) dostawa pojemnika przeciwwybuchowego wraz z wyposażeniem dodatkowym operatorów tego pojemnika,
2) dostawa zestawu lin i haków do otwierania budynków, zestawu linowo-hakowego dostępu do pojazdów oraz
zestawu taktycznego (nasobnego),
3) dostawa kuloodpornej tarczy balistycznej,
4) dostawa lekkiego kombinezonu pirotechnicznego,
5) dostawa wideoskopu wraz z oprogramowaniem, licencjami na to oprogramowanie i wyposażeniem
dodatkowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 5a-5e do SIWZ.

11.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

11.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

11.2.1)

Nazwa:
Dostawa pojemnika przeciwwybuchowego wraz z wyposażeniem dodatkowym operatorów tego pojemnika
Część nr: 1

11.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35120000

11.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach

11.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa pojemnika przeciwwybuchowego wraz z wyposażeniem dodatkowym operatorów tego pojemnika.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

11.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

11.2.6)

Szacunkowa w artość

11.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, um owy ramowej lub dynamicznego system u zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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11.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12)

Informacje na tem at katalogów elektronicznych

11.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

11.2.1)

Nazwa:
Dostawa zestawu lin i haków do otwierania budynków, zestawu linowo-hakowego dostępu do pojazdów oraz
zestawu taktycznego (nasobnego)
Część nr: 2

11.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000

11.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach

11.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa zestawu lin i haków do otwierania budynków, zestawu linowo-hakowego dostępu do pojazdów oraz
zestawu taktycznego (nasobnego). Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

11.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

11.2.6)

Szacunkowa w artość

11.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, um owy ramowej lub dynamicznego system u zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12)

Informacje na tem at katalogów elektronicznych

11.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

11.2.1)

Nazwa:
Dostawa kuloodpornej tarczy balistycznej
Część nr: 3

11.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
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11.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach

11.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa kuloodpornej tarczy balistycznej. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

11.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

11.2.6)

Szacunkowa w artość

11.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, um owy ramowej lub dynamicznego system u zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12)

Informacje na tem at katalogów elektronicznych

11.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

11.2.1)

Nazwa:
Dostawa lekkiego kombinezonu pirotechnicznego
Część nr: 4

11.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000

11.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach

11.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa lekkiego kombinezonu pirotechnicznego. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.

11.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

11.2.6)

Szacunkowa w artość

11.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, um owy ramowej lub dynamicznego system u zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
11.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12)

Informacje na tem at katalogów elektronicznych

11.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

11.2.1)

Nazwa:
Dostawa wideoskopu wraz z oprogramowaniem, licencjami na to oprogramowanie i wyposażeniem
dodatkowym
Część nr: 5

11.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35123500

11.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach

11.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa wideoskopu wraz z oprogramowaniem, licencjami na to oprogramowanie i wyposażeniem
dodatkowym. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

11.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

11.2.6)

Szacunkowa w artość

11.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, um owy ramowej lub dynamicznego system u zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12)

Informacje na tem at katalogów elektronicznych

11.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
111.1)
W arunki udziału
111.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wym ogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w przedmiotowym zakresie.
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III.1.2)

Sytuacja ekonom iczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w przedmiotowym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w przedmiotowym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

111.2)

W arunki dotyczące zamówienia

111.2.2)

W arunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowne dla każdej części zamówienia, w tym warunki zmiany umowy, określają
odpowiednio załączniki nr 3a-3e do SIWZ.

111.2.3)

Informacje na tem at pracow ników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
Opis
IV.1)
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na tem at um owy ramowej lub dynamicznego system u zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na tem at aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na tem at Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje adm inistracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedm iotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub w niosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub w nioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minim alny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

W arunki otw arcia ofert
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego - pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, POLSKA, II piętro, pok. 2164
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert dokonane zostanie przez Komisję przetargową powołaną przez Zamawiajacego.
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Sekcja
VI.1)

I: Informacje uzupełniające
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje na tem at procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać inform acje na tem at składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019
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