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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534625-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Śmigłowce
2018/S 234-534625

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Komenda Główna Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Płaza
Tel.:  +48 225004472
E-mail: wzp.kg@strazgraniczna.pl 
Faks:  +48 225004707/+48 225004782
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.strazgraniczna.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa śmigłowca jednosilnikowego tłokowego.
Numer referencyjny: 63/BF/ZG/18

II.1.2) Główny kod CPV
34711500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:wzp.kg@strazgraniczna.pl
www.strazgraniczna.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018
roku) śmigłowca jednosilnikowego tłokowego z liczbą miejsc co najmniej 4 do wykonywania zadań szkolno-
operacyjnych przez Lotnictwo Straży Granicznej zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Śmigłowiec będący przedmiotem zamówienia w zakresie przeznaczenia, realizowanych zadań. przyrządów
pokładowych i wyposażenia musi spełniać wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) NR 800/2013 z dnia
14.8.2013 r. (z późn. zm.) Załącznik IV „Załącznik VII” Operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu statków
powietrznych z napędem silnikowym innych niż skomplikowane statki powietrzne [Część NCO] Podczęść D
Przyrządy, dane i wyposażenie Sekcja 2 „Śmigłowce” - NCO.IDE.H (dotyczy operacji VFR Dzień i VFR Noc),
włącznie z przyrządami pokładowymi i wyposażeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 580 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji dostawy śmigłowca: Referat Obsług Technicznych Wydziału Techniki Lotniczej Zarządu
Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej – 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 188, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018
roku) śmigłowca jednosilnikowego tłokowego z liczbą miejsc co najmniej 4 do wykonywania zadań szkolno-
operacyjnych przez Lotnictwo Straży Granicznej spełniające wymagania Zamawiającego.
Śmigłowiec będący przedmiotem zamówienia w zakresie przeznaczenia, realizowanych zadań. przyrządów
pokładowych i wyposażenia musi spełniać wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 800/2013 z dnia 14.8.2013
r. (z późn. zm.) Załącznik IV „Załącznik VII” Operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu statków
powietrznych z napędem silnikowym innych niż skomplikowane statki powietrzne [CZĘŚĆ NCO] Podczęść D
Przyrządy, dane i wyposażenie Sekcja 2 „Śmigłowce” - NCO.IDE.H (dotyczy operacji VFR Dzień i VFR Noc),
włącznie z przyrządami pokładowymi i wyposażeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Śmigłowiec będzie posiadał certyfikat typu EASA lub równorzędny (tj. uznawany przez EASA) i będzie spełniał
wszystkie wymogi do jego zarejestrowania we właściwych rejestrach, tj. w rejestrze statków powietrznych
Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) i/lub w rejestrze statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.
Musi być on dostarczony z aktualnymi - na dzień jego dostarczenia - bazami danych do urządzeń pilotażowo
nawigacyjnych, systemów radio-nawigacyjnych itp. zabudowanych na śmigłowcu. Dostarczone bazy danych
muszą być objęte licencją lub subskrypcją przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od daty podpisania
protokołu odbioru przedmiotu umowy „bez uwag".
Maksymalna wartość nalotu na dostarczony śmigłowiec nie może przekroczyć 20 godzin, z możliwością
zwiększenia tej wartości o czas przelotu na lotnisko Nowy Sącz-Biegonice (jeśli dostarczenie śmigłowca
realizowane byłoby drogą powietrzną z wykorzystaniem własnego napędu).
Śmigłowiec musi być dostarczony wraz z aktualną dokumentacją na dzień jego dostarczenia.
Wykonawca w trakcie odbioru śmigłowca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających, że spełnione są ze strony Wykonawcy wymagania niezbędne do wpisania tego śmigłowca do
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rejestru statków powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) i/lub rejestru statków powietrznych lotnictwa
służb porządku publicznego.
Śmigłowiec musi być certyfikowany do wykonywania lotów VFR-Dzień i VFR-Noc.
Wyposażenie śmigłowca musi zapewniać możliwość wykonywania lotów VFR-Dzień i VFR-Noc.
Wymagana gwarancja, obejmująca śmigłowiec wraz z wyrobami kompletującymi zgodnie z danymi producenta,
lecz nie krócej niż na okres 24 miesięcy lub 1 000 godzin nalotu, w zależności od tego co upłynie wcześniej,
liczona jest od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia/umowy - „bez
uwag".
Korespondencja dotycząca eksploatacji, obsługi technicznej i napraw będzie prowadzona w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długotrwałość lotu (endurance) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 184-415881

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415881-2018:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
BRJ Sp. z o.o.
NIP: 5272412699
ul. Janka Muzykanta 4
Warszawa
02-188
Polska
Tel.:  +48 223572105
E-mail: office@brj-aviation.pl 
Kod NUTS: PL911
Adres internetowy: www.brj-aviation.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 113 821.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 580 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
Powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

mailto:office@brj-aviation.pl
www.brj-aviation.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

