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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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
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
Numer referencyjny: ZP/4/V/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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

2/3

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”.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SPZOZLPR
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-116659
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 175-421755
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/09/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: lit. b)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe lit. b)
Zamiast:
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 m dla każdej z budowy, a w przypadku
rozbudowy/nadbudowy o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m części
rozbudowanej/nadbudowanej.
Powinno być:
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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 użyteczności
publicznej i/lub budynku 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 m dla każdej z budowy, a w przypadku rozbudowy/
nadbudowy o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m części rozbudowanej/nadbudowanej.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/12/2020
Powinno być:
Data: 24/12/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał zmiany SIWZ.

