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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48025-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne i podobne
2019/S 022-048025
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: Anna Popławska-Kozicka
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 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 projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa strefy końcowego podejścia i startu
(FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą...
Numer referencyjny: ZP/2/I/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71200000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Pełna nazwa postępowania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa strefy
końcowego podejścia i startu (FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych
na terenie lotniska Szczecin – Goleniów, na części działki nr 696/72, z obrębu Glewice 2, przyległym do
bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Szczecin” w ramach realizacji projektu,
współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020”, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3”

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
71200000
71220000
71210000
71240000
71242000
71245000
71246000
71300000
71318000
71310000
71312000
71320000
71321000
71321400
71323100
71325000
71326000
71327000
71330000
71400000
71410000
71420000
71530000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa strefy końcowego podejścia i startu
(FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych na terenie lotniska Szczecin
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– Goleniów, na części działki nr 696/72, z obrębu Glewice 2, przyległym do bazy Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) Szczecin”, współfinansowanej ze środków UE – Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego –
etap 3”, zlokalizowanej na działce nr 696/72, z obrębu Glewice 2, zlokalizowanej na terenie lotniska Szczecin
– Goleniów, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów oraz przeprowadzenie we
współpracy z Zarządzającym Lotniskiem EPSC zmiany istotnych cech lotniska zgodnie z Decyzją Prezesa ULC
oraz wprowadzić wszystkie niezbędne zmiany w dokumentacji operacyjnej (AIP, Instrukcja Operacyjna Lotniska
itp.).
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do
SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:
1) Etap 1 – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, projektów budowlano-wykonawczych przyłącza
elektrycznego z obiektu istniejącej bazy HEMS Szczecin, 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, wykonanie dokumentacji wraz z
załącznikami zgodnymi z wymogami ustawy Prawo lotnicze, niezbędnych do przeprowadzenia we współpracy
z Zarządzającym Lotniskiem EPSC zmian istotnych cech lotniska zgodnie z Decyzją Prezesa ULC, uzyskanie
potwierdzenia uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarządzającym Lotniskiem EPSC;
2) Etap 2 – wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, harmonogramów rzeczowo-finansowego i realizacji inwestycji;
3) Etap 3 – uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz potwierdzenia skutecznego (bez
sprzeciwu organu) dokonania niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających
decyzji pozwolenia na budowę;
4) Etap 4 – pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 9, w okresie trwania robót budowlanych i w
terminach odbiorów tych robót;
5) Etap 5 – uzyskanie w imieniu Zamawiającego, najpóźniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na
użytkowanie, wpisu zmian istotnych cech lotniska oraz wszystkich niezbędnych zmian w dokumentacji
operacyjnej (AIP, Instrukcja Operacyjna Lotniska itp.) zgodnie z Decyzją Prezesa ULC, które umożliwią
wykonywanie operacji z przedmiotowego zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji Etapu 2 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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 3”
II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1) uPzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia
przedmiotowego postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.
3. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik
nr 3 do SIWZ).

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
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:
1. Istotne postanowienia umowy stanowią załączniki 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
iw zakresie określonym w załącznikach nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia 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: 06/03/2019
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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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/03/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby
Zamawiającego:ul.Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pokój nr 111, POLSKA.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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 przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % wartości brutto Umowy (§ 21 SIWZ).
2. Terminy realizacji zamówienia, z podziałem na Etapy, zostały określone w IPU (załącznik nr 3 do
SIWZ).Wykonawca zapewni nadzór autorski nad wykonaniem projektu, stanowiącego przedmiot
zamówienia.Zamawiający przewiduje realizację inwestycji w okresie od 12.2019 do 12.2020, przy czym terminy
te mogą ulec przesunięciu.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w paragrafie 9 SIWZ. Wykaz
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
Podstaw wykluczenia znajduje się w paragrafie 10 SIWZ.
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały wskazane w paragrafie 18 SIWZ.
5. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu składania ofert w wysokości: 2 000,00 PLN
(par. 12 SIWZ).
6. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, tj. kwotę 144
000,00 EUR. Wartość szacunkowa przedmiotowego postępowania nie przekracza równowartości kwoty 144
000,00 EUR.
7. Oferta winna zawierać:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
2) jednolite dokumenty, o których mowa w §10 ust. 1 SIWZ,
3) dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę,
4) Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
Niniejszy dokument ma umożliwić:
— dokonanie oceny w kryterium – „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - ocena
dokonana będzie dla osób wyznaczonych do projektowania: generalny projektant w branży architektonicznej –
opisanym szczegółowo w § 18 ust. 1 pkt 3) SIWZ
oraz
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— ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3) lit. b) SIWZ.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”jedynie
na podstawie Wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia złożonego wraz z ofertą.Wykonawca
zobowiązany jest wskazać doświadczenie ww. osoby w sposób precyzyjny. W przypadku, gdy opis
doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający nie przyzna
punktów.Wykaz ten będzie podlegał uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 1 i 3 uPzp jedynie w celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu.
5) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów − zobowiązanie
podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 10 ust. 12 SIWZ,
6) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia–
oryginał pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa, które musi zawierać w szczególności
wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
7) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - oryginał pełnomocnictwa, w formie
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do
udzielenia pełnomocnictwa − określający jego zakres. Pełnomocnik posługujący się pełnomocnictwem ma
obowiązek złożyć - wraz pełnomocnictwem - dokument, z którego wynika uprawnienie osób, które udzieliły
pełnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 8 do 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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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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
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2019
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