
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lzopg.bip.mbnet.pl

Chełm: Doposażenie służb granicznych w sprzęt specjalistyczny do 

kontroli granicznej dla dpg Zosin, dpg Dorohusk i dpg Terespol

Numer ogłoszenia: 159435 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych , Plac Niepodległości 1, 22-100 

Chełm, woj. lubelskie, tel. 82 5651812, 5652042, faks 82 5632262.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzopg.bip.mbnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie służb granicznych w sprzęt 

specjalistyczny do kontroli granicznej dla dpg Zosin, dpg Dorohusk i dpg Terespol.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego dla Służby Celnej i Straży Granicznej w podziale na 

6 zadań, tj.: 1) Zadanie nr 1 - dostawa urządzeń do badania autentyczności dokumentów, 2) Zadanie nr 

2 - dostawa urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania osób, 3) Zadanie nr 3 - dostawa 

czytników paszportów, 4) Zadanie nr 4 - dostawa zestawu do fotografii sygnalitycznej i dostawa stołu do 

reprodukcji z oświetleniem UV, 5) Zadanie nr 5 - dostawa zestawu do komunikacji radiowej dla Straży 

Granicznej, 6) Zadanie nr 6 - dostawa skanerów linii papilarnych. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oferty na jedno lub więcej zadań. 3. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy (rok produkcji 2015) i 

spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 4. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi urządzeń - 

ilość osób jakie należy przeszkolić określona jest w załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu 

zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 6. 
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Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Istotnych 

postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ..

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0, 38.51.00.00-3, 32.23.00.00-4, 

32.23.60.00-6, 38.65.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, 

że spełnia dany warunek

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, 

że spełnia dany warunek

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, 

że spełnia dany warunek

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, 

że spełnia dany warunek

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, 

że spełnia dany warunek

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy w oryginale lub kopii poświadczonej przez 

notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) gdy urządzenie o 

parametrach wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia nie będzie dostępne na rynku w czasie 

wykonywania umowy, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego, może dostarczyć inne o 

parametrach nie gorszych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia; 2) konieczności zmiany 

terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) wystąpienia okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności odnoszących się do robót 

budowlanych/wykończeniowych/remontowych prowadzonych w obiektach/pomieszczeniach, w których 

urządzenia dostarczane w ramach niniejszej umowy mają byś użytkowane, b) wystąpienia innych 

przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

prowadzenia dostawy, c) działania siły wyższej. 2. W przypadku zaistnienia jednej z sytuacji opisanej w 

ustępie 1, wynagrodzenie wykonawcy określone na podstawie § 3 ust. 1 nie ulega zmianie. 3. Zmiany 

umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.lzopg.bip.mbnet.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Zarząd 

Obsługi Przejść Granicznych, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 244.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Plac Niepodległości 

1, 22-100 Chełm, pok. 238.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - dostawa urządzeń do badania autentyczności dokumentów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa urządzeń do badania autentyczności dokumentów. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0, 38.51.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - dostawa urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania osób.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania osób. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 - dostawa czytników paszportów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa czytników paszportów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1. Cena - 90

2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 - dostawa zestawu do fotografii sygnalitycznej i dostawa stołu do 

reprodukcji z oświetleniem UV.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa zestawu do fotografii sygnalitycznej i dostawa stołu do reprodukcji z oświetleniem UV. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 - dostawa zestawu do komunikacji radiowej dla Straży Granicznej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa zestawu do komunikacji radiowej dla Straży Granicznej. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.23.00.00-4, 32.23.60.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 - dostawa skanerów linii papilarnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa skanerów linii papilarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. okres gwarancji - 10

Strona 6 z 6

2015-11-02http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=159435&rok=20...


