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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123100-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Symulatory szkoleniowe
2017/S 065-123100

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27
Osoba do kontaktów: Piotr Baer
61-459 Poznań
Polska
Tel.:  +48 618355925
E-mail: przetargi@sapsp.edu.pl 
Faks:  +48 618301191
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sapsp.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
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) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej – 1 szt. realizowanego w
ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I, w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:przetargi@sapsp.edu.pl
www.sapsp.edu.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szkolny
Poligon Pożarniczy w Luboniu, ul. Magazynowa.
Kod NUTS 

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
Dostawa trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34152000

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) Części
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:
W zadaniu oznaczonym Nr I – dostawa trzech elementów trenażera
W zadaniu oznaczonym Nr II – dostawa dwóch elementów trenażera.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 700 000 PLN

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 3.9.2018. Zakończenie 19.10.2018

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa trenażera kolejowego elektrycznego zestawu trakcyjnego. Dostawa trenażera cysterny kolejowej.
Dostawa wyposażenia trenażera.
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34152000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa trenażera kolejowego elektrycznego zestawu trakcyjnego. Dostawa trenażera cysterny kolejowej.
Dostawa wyposażenia trenażera.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 510 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 3.9.2018. Zakończenie 19.10.2018
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa trenażera samochodu osobowego. Dostawa trenażera samochodu ciężarowego.
1) Krótki opis

Dostawa trenażera samochodu osobowego. Dostawa trenażera samochodu ciężarowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34152000

3) Wielkość lub zakres
Dostawa trenażera samochodu osobowego. Dostawa trenażera samochodu ciężarowego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 190 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 3.9.2018. Zakończenie 19.10.2018

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
dla zadania Nr I – 75300
dla zadania Nr II – 35700.

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
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na
kwotę równą co najmniej
— dla zadania Nr I w kwocie min. 1 250 000 PLN.
— dla zadania Nr II w kwocie min. 600 000 PLN.
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej
— dla zadania Nr I na kwotę min. 1 250 000 PLN.
— dla zadania Nr II na kwotę min. 600 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla zadania nr 1 Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w
tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę trenażera w zakresie prowadzenia ćwiczeń ratownictwa
drogowego lub kolejowego lub lotniczego;
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albo zrealizował w tym okresie co najmniej jedną dostawę wagonów kolejowych użytkowanych w transporcie
towarowym lub osobowym;
albo przeprowadził co najmniej jeden remont pudła wagonu kolejowego;
b) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w
tym okresie, zrealizował dostawę sprzętu ratowniczego do jednostek ochrony przeciwpożarowej, o wartości
minimum 500 000 PLN.
Dla zadania nr 2 Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy
gazowych urządzeń do ćwiczeń w zwalczaniu pożarów, każda o wartości minimum 50 000 PLN.

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
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

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 negocjacji lub w dokumencie opisowym

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 instytucję zamawiającą:
ST-IV.2371.1.2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.5.2017 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9.5.2017 - 9:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.

VI.3) Informacje dodatkowe
Celem uściślenia opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalenia jego wartości szacunkowej postępowanie zostało
poprzedzone przeprowadzeniem Dialogu Technicznego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587803

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.3.2017

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

