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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351334-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
2020/S 143-351334

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Glinki 86
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-861
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: st. bryg. Mariusz Czapla
E-mail: przetargi@sppsp.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 523498419
Faks:  +48 523753077
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sppsp.bydgoszcz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://sppsp.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż komory dymowej – kontenerowej wykonanej na bazie 10 kontenerów wraz z wyposażeniem 
dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Numer referencyjny: SPT.2370.10.2020

II.1.2) Główny kod CPV
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35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż komory dymowej – kontenerowej, zwanej dalej „komorą”, 
wykonanej na bazie 10 kontenerów wraz z wyposażeniem dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 oraz 
rzuty poglądowe komory dymowej – kontenerowej, załącznik nr 6a 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.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
37440000 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji
51121000 Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych
44212320 Konstrukcje różne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Komora dymowa kontenerowa wykonana w zabudowie z dziesięciu kontenerów.
Osiem kontenerów połączone szerszymi bokami, dwa kontenery dostawiane krótszymi bokami (załącznik nr 
6a). W zabudowie kontenerów przeznaczonych na komorę należy uwzględnić następujące pomieszczenia:
— pomieszczenie ścieżki treningowej ze strefą zadymioną,
— pomieszczenie ścieżki treningowej ze strefą termiczną,
— pomieszczenie sterowni z pulpitem sterowniczym do sterownia zdarzeniami i do nadzorowania przebiegu 
ćwiczeń,
— sala wydolnościowa,
— śluzy wejściowe i wyjściowe,
— szatnię i pomieszczenie przygotowania sprzętu.
Wymiary zewnętrzne jednego kontenera: min. 6 000 x 2 400 x 3 200 mm.
Wysokość wewnętrzna kontenera: min 3 000 mm.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na komorę dymową – kontenerową z wyposażeniem / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (system kolejkowania osób ćwiczących) / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 26/02/2021
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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

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

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:
a) Zamawiający wymaga wykazania dostaw minimum 2 komór dymowych wykonanych na bazie kontenerów 
o wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto każda, realizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
6 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy komorę dymową 
wykonaną na bazie 10 kontenerów wraz z wyposażeniem zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej 
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załącznik nr 5, wymaganiami technicznymi SIWZ, złożoną ofertą oraz wykazem wyposażenia stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy.
Przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.
Realizacja zadania:
a) do 21.12.2020 min. 60 % zakresu rzeczowego i wartościowego;
b) do 26.2.2021 zakończenie realizacji dostawy.

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: nie

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: 01/09/2020
Czas lokalny: 10:30

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: 01/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w sali instruktażowej budynku kwatermistrzowskiego Szkoły Podoficerskiej PSPw 
Bydgoszczy, ul. Glinki 86, POLSKA. Otwarcie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej 
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
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1. Wadium wynosi: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysiące złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w 
jednej z kilku form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. Konto bankowe: NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 
0091 4613 9120 0000.
2. W zakresie wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 
złożyć:
a. wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do specyfikacji;
b. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 2 do specyfikacji;
c. opis przedmiotu zamówienia „Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla komory dymowej – 
kontenerowej” – Załącznik nr 6 do specyfikacji;
d. opis oferowanego zestawu do ewidencji i archiwizacji ćwiczeń;
e. opis oferowanego pulpitu sterującego wraz z wszystkimi urządzeniami i opisem ich funkcjonalności;
f. opis oferowanego systemu telemetrycznego umożliwiającego nadzór i optymalizacje zajęć na urządzeniach 
wysiłkowych, podczas ćwiczeń na ścieżce. Opis oferowanych: transponderów i chipów osobistych, jednostki 
sterującej wraz z opisem sposobu logowania się ćwiczącego do systemu, monitoringu, rejestracji oraz 
komunikację z oprogramowaniem przeznaczonym do monitorowania stanu kondycyjnego ćwiczącego – 1 kpl.;
g. karta katalogowa oferowanej kamery termowizyjnej. Głowica obrotowa do kamer;
h. opis oferowanego symulatora efektów świetlnych i dźwiękowych;
i. pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane;
j. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia określone warunki, o których mowa w 
art. 25a ust. 6 ustawy, składa każdy z Wykonawców w formie JEDZ. W sytuacji wspólnego ubiegania się o 
zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu – wymagany 
odrębny JEDZ – Załącznik nr 2 do specyfikacji (jeżeli dotyczy);
k. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu, składa odrębny JEDZ dotyczący tych podmiotów (punkt: 6.4–6.6) oraz zobowiązanie innego 
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – 
wymagany odrębny JEDZ – Załącznik nr 2 do specyfikacji oraz Załącznik nr 7 do specyfikacji (jeżeli dotyczy);
l. potwierdzenie wpłaty wadium. Wadium w kwocie określonej w niniejszej specyfikacji, wniesione w formie innej 
niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą, tj. 60 dni od terminu składania ofert;
m. wstępny harmonogram rzeczowo finansowy.
3. W zakresie braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ pkt 7.4.1 
ppkt 2.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, został opisany w instrukcji korzystania z miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587877
Faks:  +48 224587877
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587877
Faks:  +48 224587877
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587877
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2020
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