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Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 33816 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

Warszawa: Remont budynku byłej rusznikarni nr 141 na potrzeby
tymczasowej bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
HEMS w Bydgoszczy na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 6484-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, krajowy numer identyfikacyjny
1632107400000, ul. ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. +
48 22 22 99 931, faks +48 22 22 99 933, e-mail centrala@lpr.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.lpr.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających
indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie
zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z
zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont budynku byłej rusznikarni nr 141 na potrzeby tymczasowej bazy śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego HEMS w Bydgoszczy na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/2/I/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę
lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku byłej rusznikarni nr 141 na potrzeby tymczasowej
bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Bydgoszczy na terenie Portu
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Lotniczego Bydgoszcz S.A. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania: Zadanie nr 1:
„Wykonanie projektu remontu oraz prac remontowych budynku byłej rusznikarni nr 141” Zadanie
obejmuje: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu oraz wykonanie prac
remontowych wraz z niezbędnymi rozbiórkami i przystosowanie obiektów do potrzeb działalności
statutowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jako tymczasowej bazy śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego HEMS. Obiekty zlokalizowane na terenie Lotniska Bydgoszcz –
Szwederowo, ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota na działce oznaczonej ewidencyjnie nr
876/14 gm. Białe Błota: budynek oznaczony nr 141 i schronohangar nr 29 oznaczony także jako
budynek nr 184, na działce nr 878/7 gm. Białe Błota. Zadanie nr 2: „Wykonanie projektu oraz
montażu zabudowy i bramy do schronohangaru” Zadanie obejmuje: Wykonanie dokumentacji
projektowej na częściową zabudowę i montaż bramy modułowej oraz wykonanie prac budowlanych,
polegających na zamurowaniu otworu dla istniejących wrót w ścianie zaplecznej, zamurowaniu
otworu przejścia do pomieszczeń technicznych, częściowej zabudowie ściany szczytowej, montażu i
zasileniu bramy we wjeździe do hangaru przystosowywanego na potrzeby działalności statutowej
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego tymczasowej bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego HEMS, zlokalizowanej na terenie Lotniska Bydgoszcz – Szwederowo, ul. Paderewskiego
1, 86-005 Białe Błota na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 876/14 gm. Białe Błota, w budynku
oznaczonym nr 141 oraz na działce nr 878/7 gm. Białe Błota, schronohangar nr 29 oznaczony także
jako budynek nr 184. Zadanie nr 3: „Wykonanie projektu oraz posadzki betonowej w części
schronohangaru” Zadanie obejmuje: Wykonanie projektu wymiany posadzki w części
schronohangaru, zdemontowanie wraz z utylizacją części płyt betonowych wewnątrz istniejącego
schronohangaru i części stalowych prowadnic dla obecnych wrót oraz wykonanie posadzki
betonowej na gruncie w części schronohangaru po demontażu płyt i uzupełnień betonem w części
przedhangarowej dla hangarowania śmigłowca będącego na wyposażeniu tymczasowej bazy
śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
zlokalizowanej na terenie Lotniska Bydgoszcz – Szwederowo, ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe
Błota na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 876/14 gm. Białe Błota, w budynku schronohangaru nr
29 oznaczonym także jako budynek nr 184. Zadanie nr 4: „Wykonanie kompleksowego remontu
przyłącza wody do budynku byłej rusznikarni nr 141 oraz oczyszczenie zbiornika ścieków
kanalizacyjnych” Zadanie obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka sieci
wodociągowej, wymiany hydrantu przeciwpożarowego naziemnego, przyłącza wody, czyszczenia
zbiornika bezodpływowego, robót instalacyjnych i remontowych w zakresie instalacji sanitarnych w
obrębie budynku nr 141 oraz wymiana odcinka sieci wodociągowej, hydrantu przeciwpożarowego
naziemnego, przyłącza wody, wykonanie prac instalacyjnych i remontowych w zakresie instalacji
sanitarnych, umożliwiających funkcjonowanie i przystosowujących istniejący obiekt byłej rusznikarni
oznaczonej nr 141 do potrzeb działalności statutowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jako
tymczasowej bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS, zlokalizowanej na terenie
Lotniska Bydgoszcz – Szwederowo, ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota na działce oznaczonej
ewidencyjnie nr 876/14 gm. Białe Błota,w budynku oznaczonym nr 141 oraz na działce nr 878/7 gm.
Białe Błota.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45432130-4, 45330000-9, 45213351-8, 45421148-3,

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie, w zakresie zadania nr 1, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1)
Ustawy. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 nie złożono żadnej oferty.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie, w zakresie zadania nr 2, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1)
Ustawy. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 nie złożono żadnej oferty.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
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Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
NAZWA: „Wykonanie projektu oraz posadzki
betonowej w części schronohangaru”

CZĘŚĆ NR: 3

Postępowanie/część zostało unieważnione
nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT39810.26
WalutaPL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Budowlano Drogowa BJN Bartosz Nożewski, , ul. Chopina 32/25, 87-800,
Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45 510,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45510,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45510,00
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: „Wykonanie kompleksowego remontu przyłącza wody do
budynku byłej rusznikarni nr 141 oraz oczyszczenie zbiornika ścieków
kanalizacyjnych”

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i
przyczynę unieważnienia
postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT71982.54
WalutaPL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
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w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Budowlano Drogowa BJN Bartosz Nożewski, , ul. Chopina 32/25, 87-800,
Włocławek, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 76 260,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76260,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76260,00
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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