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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46244-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2018/S 022-046244
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
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
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.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.lpr.com.pl
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 budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego HEMS w Bydgoszczy / Osielsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Numer referencyjny: ZP/6/I/2018

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 i uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego HEMS w Bydgoszczy / Osielsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanej w
ramach projektu pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie)”
– etap I, współfinansowane ze środków UE – Perspektywa 2014–2020 Infrastruktura i Środowisko”,
zlokalizowanej na działce nr 406/3 obręb Żołędowo, gmina Osielsko, pełnić nadzory autorskie w trakcie trwania
budowy i odbiorów oraz uzyskać zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska użytku
wyłącznego dla śmigłowców, a także uzyskać decyzję o wpisie lotniska do rejestru lotnisk, prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

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
71000000
71200000
71300000
71400000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego HEMS w Bydgoszczy / Osielsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanej w
ramach projektu pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie)”
– etap I, współfinansowane ze środków UE – Perspektywa 2014–2020 Infrastruktura i Środowisko”,
zlokalizowanej na działce nr 406/3 obręb Żołędowo, gmina Osielsko, pełnić nadzory autorskie w trakcie trwania
budowy i odbiorów oraz uzyskać zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska użytku
wyłącznego dla śmigłowców, a także uzyskać decyzję o wpisie lotniska do rejestru lotnisk, prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

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
Okres w dniach: 125
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
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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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości 3 000 PLN (słownie:
trzy tysiące złotych 00/100).

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.

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.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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
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Data: 12/03/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5, pokój nr 111 (I piętro).

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:
1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Zamówienia,
nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w
ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy Pzp.
2) Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.
3) Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat
oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców znajdują się w par. 9 i 10 SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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 – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2018
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