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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334908-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Kombinezony lotnicze
2019/S 136-334908
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
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: 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.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 kombinezonów lotniczych dla członków załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Numer referencyjny: ZP/2/III/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
18132200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 700 szt. kombinezonów lotniczych jednoczęściowych, rozpinanych
na zamek błyskawiczny dwustronnie rozdzielczy, zgodnych z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia
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30.5.2018 roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie
umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1251) i określonych w
dokumentacji techniczno-technologicznej stanowiącej Opis przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 569 099.99 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
18132100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 700 szt. kombinezonów lotniczych jednoczęściowych, rozpinanych
na zamek błyskawiczny dwustronnie rozdzielczy, zgodnych z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia
30.5.2018 roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie
umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1251) i określonych w
dokumentacji techniczno-technologicznej stanowiącej Opis przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
18132200-5 - Kombinezony lotnicze
4. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia
poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia
ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co
do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną
należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych
nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z
powyższym, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych,
patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.
Wykonawca, powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp, musi
wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym.
W przypadku,gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń,
to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia
zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne
i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1—3 uPzp, należy rozumieć je jako przykładowe.
Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań
równoważnych opisanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, należy
przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na
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rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w
złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość i estetyka wykonania załączonego do oferty wzoru kombinezonu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
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: nie

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 058-133515

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
Nazwa:
Dostawa kombinezonów lotniczych dla członków załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
10/07/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
FR Protection Poland Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7a
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Nowogard
72-200
Polska
E-mail: lukasz.taraska@redwingshoes.com
Kod NUTS: PL428
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 569 099.99 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 417 585.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

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
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
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2019
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