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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280999-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Pojazdy specjalne
2018/S 123-280999
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.
ul. Bukowska 285
Osoba do kontaktów: Anna Silecka Główny Specjalista ds. zamówień
60-189 Poznań
Polska
Tel.: +48 618492143
E-mail: biurozarzadu@airport-poznan.com.pl
Faks: +48 618474909
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.airport-poznan.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa specjalistycznego pojazdu pirotechnicznego wraz z wyposażeniem do Portu Lotniczego Poznań
– Ławica Sp. z o.o., z podziałem na 2 części zamówienia: I część zamówienia – dostawa specjalistycznego
pojazdu pirotechnicznego wraz z wyposażeniem II część zamówienia – dostawa ciężkiego bezodrzutowego
wyrzutnika pirotechnicznego

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL415
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego pojazdu pirotechnicznego wraz z wyposażeniem do
Portu Lotniczego Poznań – Ławica
Sp. z o.o. oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania ww. pojazdu dla 16 pracowników
Zamawiającego z podziałem na dwie części zamówienia:
I część zamówienia – dostawa pojazdu pirotechnicznego wraz z wyposażeniem,
II część zamówienia – dostawa ciężkiego bezodrzutowego wyrzutnika pirotechnicznego

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34114000

II.1.7)

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

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość powyżej 443 000 EUR

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 6.11.2018 Zakończenie 5.12.2018

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: I część zamówienia – dostawa pojazdu pirotechnicznego wraz z wyposażeniem
1)
Krótki opis:
I część zamówienia – dostawa pojazdu pirotechnicznego wraz z wyposażeniem
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34114000

3)

Wielkość lub zakres:
Wartość powyżej 443 000 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 6.11.2018 Zakończenie 5.12.2018

Część nr: 2
Nazwa: II część zamówienia – dostawa ciężkiego bezodrzutowego wyrzutnika pirotechnicznego
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1)

Krótki opis:
II część zamówienia – dostawa ciężkiego bezodrzutowego wyrzutnika pirotechnicznego

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34114000

3)

Wielkość lub zakres:
Wartość powyżej 443 000 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 6.11.2018 Zakończenie 5.12.2018
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości: I część zamówienia: 20 000 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), II część zamówienia: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 29 1020 4027 0000 1602 0478
1714,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki:

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: II część zamówienia
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie objętym niniejszym zamówieniem wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22.6.2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 290
ze zm.) oraz załącznika nr 1 Rodzaje broni i amunicji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r. w
sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na
których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 r. nr 145, poz. 1625 ze zm.).

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I część zamówienia
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę
co najmniej 820 000,00 PLN (równowartość tej kwoty).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
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W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 podpunkt 3 SIWZ Wykonawca przedstawi
informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na sumę co najmniej 820 000
PLN (równowartość tej kwoty).
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I część zamówienia
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno
zamówienie w ramach jednej umowy, polegające na dostawie jednego lub kilku pojazdów specjalistycznych kat.
N1 lub kategorii N2, o wartości dostawy co najmniej 600 000,00 PLN brutto (równowartości tej kwoty).
W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 podpunkt 2 SIWZ:
Wykaz dostaw zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie dostaw
II część zamówienia
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno
zamówienie w ramach jednej umowy, polegające na dostawie jednego ciężkiego bezodrzutowego wyrzutnika
pirotechnicznego.
W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 podpunkt 2 SIWZ dotyczy II części
zamówienia:
Wykaz dostaw zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie dostaw.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PLPŁ/FZ/AS/221/21/2018

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
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Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.8.2018 - 12:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.8.2018 - 12:30
Miejscowość
Siedziba Zamawiającego, Sala Konferencyjna 920, II p., Terminal T2
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 i następne ustawy Prawo
zamówień publicznych

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jw.

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.6.2018
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