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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34012-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2019/S 016-034012
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
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: Karolina Biela
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: https://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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

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 dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową
Numer referencyjny: ZP/3/I/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71000000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskać ostateczną
decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy
końcowego podejścia i startu śmigłowca – FATO”, współfinansowanej ze środków UE – Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego –
etap 3”, zlokalizowanej na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w
dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, pełnić nadzory autorskie w trakcie trwania budowy i odbiorów oraz dokonać
aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.

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
71200000
71220000
71221000
71222000
71240000
71242000
71245000
71246000
71300000
71318100
71310000
71312000
71320000
71321000
71321400
71323000
71325000
71326000
71327000
71400000
71410000
71420000
71530000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskać ostateczną
decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy
końcowego podejścia i startu śmigłowca – FATO”, współfinansowanej ze środków UE – Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego –
etap 3”, zlokalizowanej na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w
dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, pełnić nadzory autorskie w trakcie trwania budowy i odbiorów oraz dokonać
aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice.
Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:
a) Etap 1 – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, projektów budowlano-wykonawczych przyłączy,
przekładek, zjazdu, strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca - FATO, złożenie wniosku o pozwolenie na
budowę i dokonanie niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji
pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę jeśli będzie to wymagane;
b) Etap 2 – wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, harmonogramów rzeczowo-finansowego i realizacji inwestycji;
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wydłużenia procesu wyboru wykonawcy robót
budowlanych,
c) Etap 3 – uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę jeśli było
wymagane, oraz potwierdzenia skutecznego (udokumentowanego oświadczeniem właściwego organu o braku
sprzeciwu) dokonania niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji
pozwolenia na budowę;
d) Etap 4 – pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 9, w okresie trwania robót budowlanych i w
terminach odbiorów tych robót;
e) Etap 5 – uzyskanie w imieniu Zamawiającego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego aktualizacji dokumentacji
operacyjnej lotniska Warszawa-Babice
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji Etapu 2 / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Etap III” współfinansowane ze środków UE –
perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko
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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Szczegółowy opis wymaganych zdolności technicznych i zawodowych znajduje się w dokumentacji
zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:
Trzy (3) usługi projektowe obejmujące swoim zakresem wykonanie wielobranżowych dokumentacji
projektowych budowlanych i wykonawczych (każda z dokumentacji obejmująca łącznie co najmniej branże
architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną oraz instalacji: sanitarnej i elektrycznej) budowy budynku
użyteczności publicznej lub budynku przemysłowego/magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym, w tym co
3

3

najmniej dwa o kubaturze min. 5 000 m każdy oraz co najmniej jeden o kubaturze min. 10 000 m .
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy
wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na podstawie art. 22a
uPzp, wykonaniem w/w usług winien wykazać się co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega.
Dwie (2) usługi projektowe, obejmujące swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i
wykonawczej (budowlano-wykonawczej) instalacji paliwowej do magazynowania i wydawania paliwa
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy
wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na podstawie art. 22a
uPzp, wykonaniem w/w usług winien wykazać się co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega.
Dwie (2) usługi polegające na uzyskaniu wpisu lądowiska lub lotniska do Ewidencji Lądowisk prowadzonej
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy
wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na podstawie art. 22a
uPzp, wykonaniem w/w usług winien wykazać się co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
O udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca
polega.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadające następujące
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Generalny projektant w branży architektonicznej Uprawnienia: co najmniej od 10 lat uprawnienia budowlane
w zakresie w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie
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obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). Kwalifikacje
(doświadczenie): projektant musi posiadać przynajmniej 10 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta w
branży architektonicznej i wykonał w charakterze projektanta przynajmniej w zakresie sporządzenia projektu
architektonicznego dokumentację projektową, dotyczącą budowy co najmniej 5 budynków użyteczności
publicznej lub budynków przemysłowych/magazynowych z zapleczem, w tym co najmniej trzy o kubaturze
3

3

min. 5 000 m każdy oraz co najmniej dwa o kubaturze min. 10 000 m każdy, i na które uzyskano ostateczne
pozwolenie na budowę.
2. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). Kwalifikacje (doświadczenie): projektant
musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 3 projektów obiektów budowlanych o
rozpiętości elementów konstrukcyjnych powyżej 16 m każdy.
3. Projektant branży inżynieryjnej drogowej w zakresie lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych lub
dla ruchu i postoju statków powietrznych, Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej do projektowania bez ograniczeń z rozszerzonymi uprawnieniami do projektowania w zakresie
lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statków powietrznych, wydane
na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).
W przypadku projektantów branż wyszczególnionych w pkt. 2 i 4 posiadających rozszerzone uprawnienia w
zakresie lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statków powietrznych, wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zostanie uznane wymaganie dysponowanie osobą w pkt. 3
za spełnione.
4. Projektant branży inżynieryjnej drogowej Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej do projektowania bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa
(lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). Kwalifikacje (doświadczenie): projektant musi posiadać
doświadczenie polegające na zaprojektowaniu co najmniej 3 placów betonowych o powierzchni co najmniej 700
2

m każdy.
5. Projektant branży instalacji sanitarnej Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa
(lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).
6. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej, lub sanitarnej lub architektonicznej Uprawnienia: uprawnienia
odpowiednio jak w pkt 1), lub 2) lub 5) Kwalifikacje (doświadczenie): projektant musi posiadać doświadczenie
polegające na zaprojektowaniu co najmniej 2 projektów instalacji paliwowej do magazynowania i wydawania
paliwa.
7. Projektant branży instalacji elektrycznej Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i elektrycznej Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie ...
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w
przypadkach określonych w § 16 Istotnych postanowień 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: nie

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: 27/02/2019
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: 27/04/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/02/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pokój nr 111, POLSKA.

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:
Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1) Zamawiający informuje, że przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 27.2.2019 r. do godz. 12:30 w wysokości: 11 000,00 PLN.
Forma wpłaty wadium:
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1) Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu, płatne na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 110).
2) Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu
określonego w § 12 ust. 1 nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy wnieść w oryginale w postaci elektronicznej w sposób
określony w § 11 SIWZ przed upływem terminu określonego w ust. 1 SIWZ.
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.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w
postępowaniu:
— Wykaz usług wykonanych,
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10) oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6), wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
W całości wykonania decyzji właściwego organu;
— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie
Z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
— oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego
— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym
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— oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2019
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