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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6073-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
2022/S 005-006073
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 5831066122
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Jędrzejak
E-mail: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdansk.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://gdansk-uw.ezamawiajacy.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/mosg/
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
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Dostawa bramek ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do
kontrolowania osób przekraczających granicę państwową.
Numer referencyjny: 25/ZP/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zainstalowanie 10 sztuk Bramek ABC w Porcie Lotniczym Gdańsk
w dwóch lokalizacjach (Terminal T2 – Przyloty 5 sztuk i Odloty 5 sztuk) wraz z 2 stacjami zarządzającymi
oraz niezbędnym oprogramowaniem, zgodnym z wymaganiami opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Placówka Straży Granicznej w Gdańsku (Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku), ul. Słowackiego 200,
80-298 Gdańsk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zainstalowanie 10 sztuk Bramek ABC w Porcie Lotniczym Gdańsk
w dwóch lokalizacjach (Terminal T2 – Przyloty 5 sztuk i Odloty 5 sztuk) wraz z 2 stacjami zarządzającymi
oraz niezbędnym oprogramowaniem, zgodnym z wymaganiami opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji.
Intencją Zamawiającego jest, aby dostarczone Bramki ABC były zintegrowane z systemem informatycznym
Straży Granicznej o nazwie ZSE6. Interfejs programistyczny, z którym dostarczone Bramki ABC będą musiały
działać został opisany w pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia. Dostarczone w ramach niniejszego postępowania
Bramki ABC muszą z niego korzystać, wykorzystując wszystkie swoje funkcjonalności. Zamawiający ze względu
na konieczność zachowania kompatybilności systemu informatycznego ZSE6 z Bramkami ABC oraz ze względu
na kompatybilność obecnie eksploatowanego środowiska nie dopuszcza zmiany obecnie funkcjonującego
interfejsu programistycznego opisanego w pkt. 4 Opisu przedmiotu zamówienia.
Proces integracji informatycznej tego typu urządzeń jest zadaniem skomplikowanym, gdyż dotyka systemu
informatycznego ZSE6, wspierającego funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących swoje zadania na
pierwszej linii kontroli granicznej. Instalacja i integracja przedmiotu zamówienia nie może wpłynąć negatywnie
na obecnie funkcjonujące Bramki ABC.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na przedmiot umowy / Waga: 30%
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania umowy / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
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
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II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający dopuszcza skrócenie tego
terminu o okres 30 dni, do 150 dni od dnia podpisania umowy.

3/6

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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia wykonali należycie
w okresie ostatnich pięciu lat (termin ten liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert)
dostawę co najmniej jednego systemu służącego do automatycznej odprawy granicznej
na terenie krajów Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
lub Szwajcarii, o wartości min. 2 500 000 zł brutto.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w sytuacjach wskazanych w Specyfikacji oraz w projektowanych postanowienia umowy,
stanowiących załącznik do Specyfikacji.

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: 03/02/2022
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 03/05/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
https://portal.smartpzp.pl/mosg

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

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie
zostały mu przyznane.
2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepis art. 139 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 95.000,00 zł. Warunki wniesienia wadium zawarto w
Specyfikacji.
4. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp wraz z ofertą.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu powołać się na zasoby
podmiotu udostępniającego zasoby. Do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, zgodnie ze Specyfikacją.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie (przedmiotowy środek dowodowy), którego treść określa pkt 2.2.
Specyfikacji i załącznik nr 3 do Specyfikacji

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że
Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
6. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
8. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. W przypadku zamówień, których wartość jest równa, lub większa niż progi unijne, odwołanie wnosi się w
terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa, lub wyższa niż progi unijne.
11. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
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stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub wyższa niż
progi unijne.
12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu ogłoszenia.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział IX ustawy PZP.
VI.4.4)

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
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2022
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