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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260520-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: System wykrywania materiałów wybuchowych
2017/S 128-260520
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
Szczecin
70-502
Polska
Osoba do kontaktów: Marzenna Dzierżawska
Tel.: +48 914303450 / 914303465
E-mail: bl@szczecin.uw.gov.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szczecin.uw.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: realizacja zadań publicznych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego oryginalnego dużego robota pirotechnicznego do rozpoznania i likwidacji ładunków
niekonwencjonalnych na potrzeby Lotniczego Przejścia Granicznego Szczecin – Goleniów.
Numer referencyjny: L-1.272.3.3.2017/2.MD

II.1.2)

Główny kod CPV
38546000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oryginalnego dużego robota pirotechnicznego
do rozpoznania i likwidacji ładunków niekonwencjonalnych na potrzeby Lotniczego Przejścia Granicznego
Szczecin – Goleniów. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dostarczyć i rozładować
przedmiot zamówienia do siedziby Straży Granicznej na terenie Lotniczego przejścia Granicznego Szczecin –
Goleniów i przeszkolić 9 funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu obsługi sprzętu.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oryginalnego dużego robota pirotechnicznego
do rozpoznania i likwidacji ładunków niekonwencjonalnych na potrzeby Lotniczego Przejścia Granicznego
Szczecin – Goleniów. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dostarczyć i rozładować
przedmiot zamówienia do siedziby Straży Granicznej na terenie Lotniczego przejścia Granicznego Szczecin
– Goleniów i przeszkolić 9 funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu obsługi sprzętu. Robot dla zadań
interwencji pirotechnicznych musi służyć do prowadzenia zdalnego rozpoznania i neutralizacji zagrożeń
pirotechnicznych, musi mieć możliwość poruszania się i działania w terenie zurbanizowanym (w tym w
budynkach), środkach transportu, tj. samolotach, autobusach, pociągach oraz w terenie otwartym (podłoże
piaszczyste, błotniste, kamieniste, trawiaste).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia został zawarty w dokumentacji postępowania.
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Sposób oceny spełnienia warunku – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, wydaną na podstawie
przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 290 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sposób oceny spełnienia warunku – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
zrealizował co najmniej 1 umową dotyczącą dostawy robota pirotechnicznego o wartości nie mniejszej niż 450
000 PLN.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/08/2017
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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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego nr 4, pok.
nr 9.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwołąwcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2017
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