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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266560-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Pojazdy specjalne 
2021/S 102-266560

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 000514377
Adres pocztowy: pl. Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-153
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@duw.pl
Tel.: +48 713406355
Faks: +48 713406948
Adresy internetowe:
Główny adres: https://duw.ezamawiajacy.pl

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.5) Główny przedmiot działalności 
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
11.1) Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego z wyposażeniem, w tym pojemnika przeciwwybuchowego, na 
potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice 
Numer referencyjny: AL-ZP.272-5/21/ZP/PN

11.1.2) Główny kod CPV 
34114000 Pojazdy specjalne

11.1.3) Rodzaj zamówienia 
Dostawy

11.1.4) Krótki opis:
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11.1.5)

11.1.6)

II.2)

11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

11.2.5)

11.2.6)

11.2.7)

11.2.10)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z 
wyposażeniem, w tym pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego, na potrzeby Placówki Straży 
Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice.
Zamówienie zostało podzielone na II (dwie) części:
1) część I: zakup i dostawa pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie na przyczepie;
2) część II: zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z wyposażeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do, odpowiednio, projektu umowy -  
część I postępowania oraz projektu umowy -  część II postępowania, stanowiących, odpowiednio, załączniki nr 
4 i nr 5 do SWZ.

Szacunkowa całkowita wartość 

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

Opis

Nazwa:
Zakup i dostawa pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie na przyczepie 
Część nr: 1

Dodatkowy kod lub kody CPV
35113200 Sprzęt ochrony jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Placówka Straży Granicznej, obsługująca lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice.

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie 
na przyczepie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do projektu umowy -  
część I postępowania, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

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

Szacunkowa wartość

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

Informacje dodatkowe
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Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
— część I: 10 000,00 PLN.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2) Opis

11.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z wyposażeniem 
Część nr: 2

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 
34114000 Pojazdy specjalne
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca

11.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Placówka Straży Granicznej, obsługująca lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice.

11.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z 
wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do projektu umowy -  
część II postępowania, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

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 wartość

11.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2021
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

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

11.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
— część II: 15 000,00 PLN.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie części II zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wykonał co
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najmniej dwie dostawy pojazdów o przeznaczeniu specjalnym, w tym obejmujące minimum jeden ambulans 
pirotechniczny, o wartości minimalnej 400 000,00 PLN brutto każda.
Uwaga: pod pojęciem „pojazd o przeznaczeniu specjalnym” zamawiający rozumie np. specjalistyczne pojazdy 
przystosowane dla Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Policji lub Straży Granicznej.

111.2) Warunki dotyczące zamówienia

111.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowne dla zamówienia, w tym warunki zmiany umowy, określają: projekt umowy -  
część I postępowania oraz projekt umowy -  część II postępowania stanowiące, odpowiednio, załączniki nr 4 i nr
5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura 
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: nie 

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2021 
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 wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w  którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2021 
Czas lokalny: 10:30 
Miejsce:
Platforma zakupowa „e-Zamawiający” firmy: Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. -  Marketplanet, dostępna pod 
adresem (https://duw.ezamawiajacy.pl).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2) Informacje na temat 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
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VI.4.3)

VI.4.4)

VI.5)

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) -  
dział IX Środki ochrony prawnej.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2021
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