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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-l 9 można znaleźć inform acje o przetargach 
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy je s t dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich 
pom ysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!
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O głoszenie o zam ów ieniu  

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 201 4 /24 /U E

Sekcja I: In s ty tu c ja zam aw ia jąca

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Urząd W ojewódzki we Wrocławiu
Krajowy num er identyfikacyjny: 000514377
Adres pocztowy: PI. Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 4 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-153
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@ duw.pl
Tel.: +48  713406355
Faks: + 48  71 3406948
Adresy in ternetow e:
Główny adres: h ttps://duw .ezam aw ia jacy.p l

1.3) Kom unikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokum entów  zam ówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: h ttps://duw .ezam aw ia jacy.p l
Więcej in form acji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
O ferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

1.4) Rodzaj in s ty tu c ji zam awiającej 
Organ w ładzy regionalnej lub lokalnej

1.5) G łówny p rzedm io t dz ia ła lności 
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: P rzedm iot

11.1) W ielkość lub zakres zam ów ienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego z wyposażeniem, w tym pojem nika 
przeciwwybuchowego, na potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze 
przejście graniczne W rocław-Strachowice
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11.1.2) G łówny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne

11.1.3) Rodzaj zam ów ienia 
Dostawy

11.1.4) K rótki opis:
Przedmiotem zam ówienia je s t zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd 
specjalny) z wyposażeniem, w tym  pojem nika przeciwwybuchowego wentylowanego, 
na potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne 
W rocław-Strachowice.
Zamówienie zostało podzielone na II (dwie) części:
1) Część I: Zakup i dostawa pojem nika 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.

11.1.5) Szacunkowa ca łkow ita  w artość

11.1.6) In form acje  o częściach
To zamówienie podzielone je s t na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednem u oferentow i: 2

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:
Dostawa pojem nika przeciwwybuchowego wentylowanego w  zabudowie na
przyczepie
Część nr: 1

11.2.2) D odatkow y kod lub kody CPV
3511 3200 Sprzęt ochrony jądrow ej, b io logicznej, chemicznej i radiologicznej 
42652000 Ręczne narzędzia elektrom echaniczne

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

11.2.4) Opis zam ówienia:
Przedmiotem zamówienia je s t zakup i dostawa pojem nika przeciwwybuchowego 
wentylowanego w zabudowie na przyczepie. Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia znajduje się w  Załączniku nr 3 do Projektu umowy -  Część I 
postępowania, stanowiącym Załączniki nr 4 do SWZ.

11.2.5) K ryteria udzie len ia  zam ów ienia
Cena nie je s t jedynym  kryterium  udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są 
wym ienione ty lko  w  dokum entacji zamówienia

11.2.6) Szacunkowa w artość

11.2.7) Okres obow iązyw ania zam ów ienia, um owy ramowej lub dynam icznego systemu 
zakupów
Koniec: 1 5 /12 /20 21
Niniejsze zam ówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) In form acje  o o fertach w ariantow ych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) In form acje  o opcjach
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Opcje: nie

II.2.1 3) In form acje  o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy p ro jektu /p rogram u finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
nie

II.2.14) In form acje  dodatkow e
Zamawiający żąda od W ykonawców wniesienia wadium  w wysokości: Część 1: 1 0 
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) D odatkow y kod lub kody CPV 
34114000 Pojazdy specjalne
351 1 3400 Odzież ochronna i zabezpieczająca

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

11.2.4) Opis zam ówienia:
Przedmiotem zamówienia je s t zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd 
specjalny) z wyposażeniem. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w 
Załączniku nr 3 do Projektu um owy -  Część II postępowania, stanowiącego Załącznik 

nr 5 do SWZ.

11.2.5) K ryteria  udzie len ia  zam ów ienia
Cena nie je s t jedynym  kryterium  udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria  są 
wym ienione ty lko w  dokum entacji zamówienia

11.2.6) Szacunkowa w artość

11.2.7) Okres obow iązyw ania zam ówienia, um owy ram owej lub dynam icznego systemu 
zakupów
Koniec: 1 5/1 2/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) In form acje  o o fertach w ariantow ych 
Dopuszcza się składanie o fert wariantowych: nie

11.2.11) In form acje  o opcjach 
Opcje: nie

11.2.13) In form acje  o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy p ro jek tu /p rog ram u finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
nie

11.2.14) In form acje  dodatkow e
Zamawiający żąda od W ykonawców wniesienia wadium  w wysokości: Część II: 1 5 
000,00 PLN.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.

Sekcja III: In fo rm a c je o charakterze praw nym, eko n o m iczn ym , finansow ym  i te ch n iczn ym

III. l)  W arunki udzia łu

III. 1.3) Zdolność techn iczna  i kw a lifikac je  zawodowe 
Wykaz i k ró tk i opis kryteriów  kw alifikacji:
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W zakresie Część II Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w  okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem term inu składania ofert, a jeże li okres prowadzenia działalności 
je s t krótszy -  w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy pojazdów o 
przeznaczeniu specjalnym, w tym  obejmujące m inim um  jeden ambulans 
pirotechniczny, o wartości m inim alnej 400 000,00 PLN b ru tto  każda.
UWAGA: Pod pojęciem „pojazd o przeznaczeniu specjalnym” Zamawiający rozum ie np. 
specjalistyczne pojazdy przystosowane dla Państwowej Straży Pożarnej, Wojska 
Polskiego, Policji lub Straży Granicznej.

III.2) W arunki dotyczące zam ów ienia

III.2.2) W arunki rea lizacji umowy:
Istotne postanowienia umowne dla zamówienia, w tym warunki zm iany 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 .l)  Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury 
Procedura otwarta

IV.1.3) In form acje na tem at um owy ram owej lub dynam icznego systemu zakupów

IV. 1.8) Inform acje na tem at Porozum ien ia w  sprawie zam ówień rządowych (GPA) 
Zamówienie je s t objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) In form acje  adm in istracyjne

IV.2.2) Term in składania o fe rt lub w n iosków  o dopuszczenie  do udzia łu  
Data: 06 /09 /2 021  
Czas lokalny: 10:00

IV.2,3) Szacunkowa data w ysłania zaproszeń do składania o fe rt lub do udzia łu  wybranym  
kandydatom

IV.2.4) Języki, w których m ożna sporządzać o fe rty  lub w n ioski o dopuszczenie  do udzia łu : 
Polski

IV.2.6) M in im alny okres, w  którym  o fe ren t będzie zw iązany o fertą  
Okres w  miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) W arunki o tw arcia  o fe rt 
Data: 0 6 /09 /2 021  
Czas lokalny: 10:30 
Miejsce:
Platforma zakupowa „eZamawiający” firm y: Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. -  
Marketplanet, dostępna pod adresem: h ttps://duw .ezam aw ia jacy.p l

Sekcja VI: In fo rm ac je u zupe łn ia jące

V I.1) In form acje o pow tarzającym  się charakterze zam ów ienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) In form acje na tem at procesów e lektron icznych 
Akceptowane będą faktu ry  elektroniczne 
Stosowane będą płatności e lektroniczne

VI.3) In form acje dodatkow e:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpow iedzia lny za p rocedury odwoławcze 
O ficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
Adres pocztowy: ul. Postępu 1 7A 
Miejscowość: Warszawa 
Kod pocztowy: 0 2 -6 7 6  
Państwo: Polska 
E-mail: odwolania@ uzp.gov.pl
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Tel.: +48  224587840 
Faks: +48  224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne inform acje na tem at te rm inów  składania odwołań:
Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 11 29) -  Dział IX Środki ochrony prawnej

VI.4.4) Źródło, gdzie  m ożna uzyskać in fo rm acje  na tem at składania odwołań 
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
Adres pocztowy: ul. Postępu 
Miejscowość: Warszawa 
Kod pocztowy: 02 -676  
Państwo: Polska 
E-mail: odwolania@ uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587840 
Faks: +48  224587800

VI.5) Data wysłania n in ie jszego ogłoszenia:
19 /08 /2021
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