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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Popławska
Tel.: +48 222299931
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Faks: +48 222299933
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpr.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

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 - FAT
Numer referencyjny: ZP/6/I/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

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.1.6)

Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 162 601.63 PLN

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
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacja etapu 2 / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty
budowlane, doposażenie)" etap I, współfinansowana ze środków UE - Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i
Środowisko

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: 2017/S 026-045613
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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:
12/06/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Łącki Krzywoszański Sp. z o.o. Sp. K.
Piaskowa 3/1
Zielona Góra
65-204
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 140 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Projekt branży konstrukcyjno - budowlanej; Projekt branży inżynieryjnej drogowej; Projekt branży instalacji
sanitarnej; Projekt branży instalacji elektrycznej; Projekt branży sanitarnej w zakresie instalacji paliwowej; Prace
projektowe w zakresie zarządzania infrastrukturą lotniskową.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie;
2) skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g uPzp
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:
26/06/2017

