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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Roboty budowlane - 421755-2020
09/09/2020

S175

I. II. III. IV. VI.

Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2020/S 175-421755
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

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 POLSKA
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Biela
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: https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-p
ubliczne/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
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:

Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz Stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego
podejścia i startu śmigłowca – FATO położonych przy ...
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Numer referencyjny: ZP/4/V/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)

45000000 Roboty budowlane
Roboty budowlane

Zadanie 1:
„Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz Stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego
podejścia i startu śmigłowca – FATO, zlokalizowanych na części działki nr ew. 7/10
obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy”,
i
„Wykonanie rozbiórek budynku kontenerowego, budynków garażowych, wiaty
śmietnikowej i nawierzchni betonowych oraz asfaltowych zlokalizowanych na części
działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy”.
Zadanie 2:
„Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu
pod posadowienie namiotu halowego (bez dostawy i montażu), zlokalizowanych na
części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w
dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.

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)
II.2.1)

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Zadanie 1:
„Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz Stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego
podejścia i startu śmigłowca – FATO, zlokalizowanych na części działki nr ew. 7/10
obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy”, współfinansowana ze środków UE – Program operacyjny Infrastruktura i
środowisko 2014–2020, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego – etap 3”,
i
„Wykonanie rozbiórek budynku kontenerowego, budynków garażowych, wiaty
śmietnikowej i nawierzchni betonowych oraz asfaltowych zlokalizowanych na części
działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy”, współfinansowane ze środków UE – Program operacyjny
Infrastruktura i środowisko 2014–2020, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego – etap 3”.
Zadanie 2:
„Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu
pod posadowienie namiotu halowego (bez dostawy i montażu), zlokalizowanych na
części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w
dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.
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Zamawiający wskazuje, że realizacja elementów zagospodarowania terenu,
infrastruktury technicznej oraz wyposażenie namiotu halowego w ramach Zadania 2
oraz elementów opisanych w §11 ust. 4 pkt 17 umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) jest
zadaniem terminowo priorytetowym i że Wykonawca, biorąc powyższe pod uwagę,
uwzględni to podczas opracowywania etapowania i Harmonogramu rzeczowofinansowego inwestycji.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz
Załącznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5)

II.2.6)
II.2.7)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa:
budowlane / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa:
Kryterium jakości - Nazwa:
Kryterium jakości - Nazwa:
Kryterium jakości - Nazwa:
Cena - Waga: 60

Gwarancja na wykonane roboty budowlane i obiekty
Gwarancja na dostarczone wyposażenie / Waga: 5
Gwarancja na dostarczone wyposażenie / Waga: 10
Integracja zawodowa i społeczna osób / Waga: 5
Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 17
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:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie 1: POIS.09.01.00-00-0366/18; Zadanie 2: POIS.09.01.00-00-0364/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 Zamawiający informuje, że przewiduje unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków na
sfinansowanie całości lub części zamówienia

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:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:
3 (trzy) roboty budowlane polegające na budowie budynku wraz z wykonaniem
instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – sanitarnych i elektrycznych, w tym łącznie
na co najmniej:
1 (jednej) budowie budynku użyteczności publicznej i/lub budynku zamieszkania
zbiorowego – budynek kategorii ZL w 80 % powierzchni całkowitej (w rozumieniu
definicji zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o kubaturze co
najmniej 8 000 m3 i wartości robót budowlanych co najmniej 8 000 000 PLN brutto;
1 (jednej) rozbudowie (nadbudowie) budynku użyteczności publicznej i/lub budynku
zamieszkania zbiorowego – budynek kategorii ZL w 80 % powierzchni całkowitej (w
rozumieniu definicji zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o
kubaturze części rozbudowanej (nadbudowanej) co najmniej 3 000 m3 i o wartości
robót budowlanych co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto;
1 (jednej) budowie hali magazynowej i/lub przemysłowej – budynek kategorii PM (w
rozumieniu definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) z
zapleczem biurowo-socjalnym, o kubaturze całkowitej co najmniej 2 000 m3 i o
wartości robót budowlanych co najmniej 2 000 000 PLN brutto.
2 (dwie) roboty budowlane polegające na: wykonaniu posadzki przemysłowej lub
posadzki betonowej o powierzchni co najmniej 300 m2;
b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia:
Co najmniej 1 (jedną) osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będzie pełnić funkcję
kierownika budowy oraz która kierowała na stanowisku kierownika budowy realizacją
co najmniej 3 (trzech) robót budowlanych, obejmujących budowę lub
rozbudowę/nadbudowę budynku (zespołu budynków) użyteczności publicznej i/lub
budynku (zespołu budynków) zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu definicji
zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), o powierzchni
użytkowej budynku co najmniej 2 000 m2 dla każdej z budowy, a w przypadku
rozbudowy/nadbudowy o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 części
rozbudowanej/nadbudowanej.
Zamawiający wskazuje, iż powierzchnię i kubaturę należy liczyć zgodnie z PN-ISO
9836:1997.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1 SIWZ: W celu potwierdzenia
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty (wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ);
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór –
Załącznik nr 7 do SIWZ) – jedynie w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu określonego w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421755-2020:TEXT:PL:HTML
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III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

III.1.5)
III.2)

Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do umowy stanową Załącznik nr 3
do SIWZ. Istotne zmiany umowy zostały określone w paragrafie 21.
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: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2020
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: 10/12/2020

Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pok. 111 (I piętro)

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

Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium zgodnie z zapisami paragrafu 12 SIWZ.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego znajduje się
w § 10 SIWZ. Zamawiający żąda:
1) 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;
2) 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
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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;
3) 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;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w § 9 ust. 3 pkt 1;
5) 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 albo –w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez Zamawiającego w § 9 ust. 3 pkt 5 i 6;
8) 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 w zakresie
określonym przez Zamawiającego w § 9 ust. 3 pkt 7;
9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).
Wzór oświadczeń dla pkt 5–9 stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o
których mowa w ust. 6:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 2, 3.
VI.4.1)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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
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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
VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

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.
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
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