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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296096-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Suwnice
2018/S 130-296096
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
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: Dariusz Porucznik
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)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Dostawa i montaż oraz uruchomienie 3 przesuwnic do baz: w Płocku, w Gryźlinach k. Olsztyna i w Lublinie/
Świdniku (Janowicach).
Numer referencyjny: ZP/1/VII/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
42414210

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Opracowanie dokumentacji projektowo-warsztatowej przesuwnic transportowych przeznaczonych do transportu
śmigłowca typu EC 135 pomiędzy hangarem a rampą tworzącą wraz z przesuwnicą miejsce postoju śmigłowca,
wykonanie na jej podstawie 3 (trzech) przesuwnic wraz z ich dostawą i uruchomieniem na terenie nowo
wybudowanych baz Zamawiającego. Pierwszy egzemplarz przesuwnicy zostanie zamontowany, uruchomiony,
przejdzie próby użytkowe i sprawdzenie funkcjonalności w miejscu docelowej lokalizacji po wybudowaniu
torowiska w bazie HEMS wskazanej przez Zamawiającego. Adresy baz Zamawiającego do których mają być
dostarczone, zamontowane i uruchomione przesuwnice:1) ul. Bielska 60 w Płocku, na działce nr 27/3 obręb
0006 Kostrogaj Rolniczy, będącej w użytkowaniu LPR. 2) Gryźliny k. Olsztyna, na działce ewidencyjnej nr
652/18 w obrębie 0003 Gryźliny, jednostka ewidencyjna 281411_2 Stawiguda, będącej w użytkowaniu LPR. 3)
Lublin/Świdnik, na działce nr ew. 630 położonej w miejscowości Janowice gm. Mełgiew

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Płock, Gryźliny k. Olsztyna, Lublin/Świdnik, na działce nr ew. 630 położonej w miejscowości Janowice gm.
Mełgiew.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-warsztatowej przesuwnic
transportowych przeznaczonych do transportu śmigłowca typu EC 135 pomiędzy hangarem a rampą tworzącą
wraz z przesuwnicą miejsce postoju śmigłowca, wykonanie na jej podstawie 3 (trzech) przesuwnic wraz z
ich dostawą i uruchomieniem na terenie nowo wybudowanych baz Zamawiającego. Pierwszy egzemplarz
przesuwnicy zostanie zamontowany, uruchomiony, przejdzie próby użytkowe i sprawdzenie funkcjonalności w
miejscu docelowej lokalizacji po wybudowaniu torowiska w bazie HEMS wskazanej przez Zamawiającego.
2. Realizacja umowy została podzielona na trzy Etapy i obejmuje wykonanie następujących prac:
1) Etap 1 – Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z Zamawiającym, a następnie opracowanie
trzech, odpowiednio kompletów dokumentacji projektowo-warsztatowej przesuwnic, w dwóch egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .pdf, dodatkowo także wersja edytowalna – preferowany
AutoCad), dla każdej z baz Zamawiającego, uwzględniających specyfikę poszczególnych lokalizacji,
2) Etap 2 – Wykonanie i zamontowanie przesuwnicy na torowisku w bazie HEMS wskazanej przez
Zamawiającego celem jej uruchomienia, dokonania prób i sprawdzenia funkcjonalności wykonanego
egzemplarza przesuwnicy, ewentualne poprawienie błędów i usterek oraz ponowne sprawdzenie wraz z
dostawą do miejsca docelowego,
3) Etap 3 – Dostawa, montaż i uruchomienie drugiej i trzeciej przesuwnicy na obiektach baz Zamawiającego
wskazanych w ust. 3.
3. Adresy baz Zamawiającego do których mają być dostarczone, zamontowane i uruchomione przesuwnice:
1) Płock przy ul. Bielskiej 60 w Płocku, na działce nr 27/3 obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy, będącej w
użytkowaniu LPR,
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2) Gryźliny k. Olsztyna, na działce ewidencyjnej nr 652/18 w obrębie 0003 Gryźliny, jednostka ewidencyjna
281411_2 Stawiguda, będącej w użytkowaniu LPR,
3) Lublin / Świdnik, na działce nr ew. 630 położonej w miejscowości Janowice, gm. Mełgiew.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Zabezpieczenie konstrukcji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji Etapu I / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 140
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:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego - etap 1”

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
Wykonawca wykaże, że posiada:
1) środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 250 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej potwierdzające, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
250 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że:
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1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, zaprojektowali i wykonali, co najmniej jedną przesuwnicę, suwnicę, platformę
transportową lub inne urządzenie mechaniczno-transportowe z napędem i załączą dokumenty potwierdzające,
że dostawa oraz montaż zostały wykonane należycie,
2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym
w szczególności:
a) wskaże co najmniej 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, która zaprojektowała
urządzenie zgodnie z pkt 1),
b) wskaże co najmniej 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, która brała udział w
montażu i przekazaniu użytkownikowi urządzenia zgodnie z pkt 1).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach i
w zakresie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

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: 16/08/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pokój 111.
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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. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości 10 000 PLN.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
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 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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.
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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 17a
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:
06/07/2018
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