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The technical issues encountered during the last days with our website have now been solved.
Please do not hesitate to contact us via our contact form if you still experience any issues.
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Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2020/S 052-123661
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Tel.: +48 222299931
Faks: +48 222299933

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpr.com.pl
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
oraz zagospodarowaniem terenu.
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Numer referencyjny: ZP/4/I/2020
II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

II.1.6)

71000000
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego
upoważnienia, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”,
zlokalizowanej na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul.
Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzorów
autorskich w trakcie trwania budowy i odbiorów.

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.2)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2)
II.2.1)

71200000

Kod NUTS: PL

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego
upoważnienia, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”,
zlokalizowanej na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul.
Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzorów
autorskich w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:
a) etap 1 – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, projektów
budowlano-wykonawczych przyłączy, przekładek, zjazdów, złożenie wniosku o
pozwolenie na budowę i dokonanie niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i
budowy obiektów nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę, złożenie w
imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją;
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 – złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na
budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie
skutecznego (udokumentowanego oświadczeniem właściwego organu o braku
sprzeciwu) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 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 IPU, w okresie
trwania robót budowlanych i w terminach odbiorów tych robót.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji etapu 2 / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
II.2.7)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający określa termin wykonania zamówienia do 7 miesięcy od daty zawarcia
umowy. Termin ten może ulec zmianie w wyniku zaproponowania, w ramach
kryterium oceny ofert, krótszego terminu wykonania etapu 2. Szczegółowo terminy
wykonania zamówienia określone są w par. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ – Istotne
postanowienia umowy.

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 w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 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 zamieszkania zbiorowego, każdy z powyższych
budynków powinien obejmować w zakresie projektu część konferencyjną lub część
wykładową lub część widowiskową/kinową, w tym co najmniej dwa budynki o
kubaturze min. 8 000 m3 każdy oraz jeden o kubaturze min. 15 000 m3;
oraz
— dwie (2) usługi projektowe, obejmujące swoim zakresem wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej parkingu podziemnego wbudowanego o
liczbie stanowisk postojowych co najmniej 26 (dwadzieścia sześć).
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 ww. 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;
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b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji
zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i
wykształcenie określone w tabeli nr 1 SIWZ.

III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Informacje dotyczące określonego zawodu
Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

III.1.5)
III.2)
III.2.1)

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 § 17 Załącznika nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
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)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 12:30

IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

IV.2.3)

Polski

Oferta musi zachować ważność do: 13/06/2020

Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księżycowej 5 w
Warszawie, POLSKA, w pokoju 111.

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:

Akceptowane będą faktury elektroniczne

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed terminem składania ofert. Szczegółowe
informacje dotyczące wadium zawarte są w par. 12 SIWZ.
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2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku formach (w zależności od wyboru
Wykonawcy) opisanych w par. 21 SIWZ.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.
4. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.
5. Zamawiający informuje, że zaplanowane na realizację zamówienia środki zostaną
przyznane Zamawiającemu w drodze umowy z Ministerstwem Zdrowia. Zgodnie z art.
93 ust. 1a uPzp Zamawiający informuje, że przewiduje unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków na realizację
zamówienia.
6. Zamawiający wymaga aby kluczowe czynności niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia, tj. czynności wykonywane przez generalnego projektanta branży
architektonicznej, były wykonywane osobiście przez Wykonawcę. Zamawiający nie
dopuszcza powierzenia czynności wykonywanych przez generalnego projektanta
branży architektonicznej podwykonawcom.
VI.4.1)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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.
2. Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie;
2) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 uPzp.
4. 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.
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
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Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2020
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