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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45613-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2017/S 026-045613
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polska
Tel.: +48 222299931
E-mail: centrala@lpr.com.pl
Faks: +48 222299933
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpr.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy bazy Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego HEMS w Płocku wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca FATO.
Numer referencyjny: ZP/6/I/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu – FATO”
zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 60 w Płocku, na działce nr 27/3 obręb 0006 Kostograj Rolniczy oraz pełnienie
nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.

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
71210000
71220000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu – FATO”
zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 60 w Płocku, na działce nr 27/3 obręb 0006 Kostograj Rolniczy oraz
pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie realizowane jest w ramach
projektu: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie)” - etap I,
współfinansowane ze środków UE – Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty
budowlane, doposażenie)” – etap I, współfinansowane ze środków UE – Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura
i Środowisko.

07/02/2017
S26
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/4

Dz.U./S S26
07/02/2017
45613-2017-PL

II.2.14)

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/4

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

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 określa warunku ww. zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. Terminy realizacji zamówienia zostały określone w
Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie realizacji
inwestycji: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót
budowlanych oraz w okresie do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie (planowany termin
zakończenia inwestycji: grudzień 2018 r.). Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest uzależniony od
odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń.

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: tak

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: 15/03/2017
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Czas lokalny: 12:30
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Księżycowa 5, pokój 111.

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:
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w paragrafie 9 SIWZ. Wykaz
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia znajduje się w paragrafie 10 SIWZ. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały wskazane
w paragrafie 18 SIWZ. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Wykonawca jest zobowiązany wnieść
wadium do upływu terminu składania ofert w wysokości: 4 000 PLN (par. 12 SIWZ).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2017
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