LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, dnia 23.10.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowa 5, zwraca
się z zapytaniem ofertowym, w sprawie wykonania następującego zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia, w tym inne istotne warunki zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest naprawa zbiornika hydroforni, mająca na celu usunięcie
przecieków. Prace powinny być wykonane w oparciu o rozwiązania podane w sporządzonej
ekspertyzie technicznej (Załącznik nr 2). W zakres zadania wchodzi również wykonanie
wentylacji w górnej płycie zbiornika (napowietrzacz typu „Z”-ka i odpowietrznik).
Zbiornik hydroforni, został wybudowany w 2012 r., w ramach realizacji inwestycji, budowy
Stacji Obsługi Technicznej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Znajduje się on na działce
LPR, położonej na terenie Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów im. NSSZ Solidarność działka nr 696/6 obręb Glewice II, 72-100 Goleniów.
Hydrofornia została wykonana w formie zbiornika żelbetowego, posadowionego w gruncie
na poziomie -3,90 m, o wym. zewnętrznych: 3,90 m x 4,40 m i wys. 3,90 m, z płytą denną
grubości 0,30 m na chudym betonie, ścianach grubości 0,20 m i płycie wierzchniej grubości 0,16
m, z czworokątnym otworem włazowym (1,5 m x 1,5 m). Rysunki zbiornika, znajdują się
w Załączniku nr 5. Przy budowie zbiornika, jako poziom 0,00 przyjęto aktualną rzędną terenu.
W okresie użytkowania, zaczęły uwidaczniać się przecieki, w efekcie których doszło do zwarcia
instalacji

elektrycznej

i uszkodzenia

zamontowanego

w

nim

zestawu

pompowego.

Zaobserwowano sączenie wody i zawilgocenie w wielu miejscach zbiornika, między innymi
w miejscu zasilenia pomp (przejście rurociągu łączącego hydrofornię ze zbiornikiem
przeciwpożarowym), jak również z miejsc po kotwach szalunkowych, oraz na styku płyty dennej
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ze ścianą. Przecieki nasilają się podczas obfitych opadów, kiedy podnosi się poziom wód
gruntowych.
Przy składaniu oferty, należy uwzględnić wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia,
tj. pracy na lotnisku kontrolowanym, w tym również koszty przeszkolenia pracowników przez
Służbę Ochrony Lotniska, lub inne osoby, wyznaczone przez Zarządzającego lotniskiem.
Obecnie, na terenie bazy LPR, prowadzone są prace budowlane przez firmę zewnętrzną,
związane między innymi z przebudową płyty przedhangarowej. Należy zatem uwzględnić
koordynację robót z wykonawcą już działającym na terenie bazy. Informujemy również,
że naprawa hydroforni będzie prowadzona w trakcie wykonywanych operacji lotniczych i prac
serwisowych w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych. Dlatego Wykonawca
powinien przygotować plan organizacji robót, w uzgodnieniu z użytkownikiem i drugim
Wykonawcą robót.
II. Warunki stawiane Oferentom:
a) posiadanie udokumentowanego doświadczenia: wykonanie 3 napraw hydroizolacyjnych
przegród żelbetowych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty,
poświadczonych referencjami.
b) termin realizacji zamówienia: 40 dni od dnia zawarcia Umowy.
III. Kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto oferty 90 %, według wzoru:

C 

C min
R
Cob

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R – ranga

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena
musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Okres udzielonej gwarancji 10%, według punktacji:
 36 m-cy – 0 pkt,
 48 m-cy -5 pkt,
 60 m-cy – 10 pkt.
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Okres gwarancji, będzie liczony od daty komisyjnego odbioru robót, bez zastrzeżeń.
IV.

Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania).
2. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie oferenta, zgodnie z pkt. II.
3. Wykaz potwierdzający wymaganą wiedzę i doświadczenie na podstawie Załącznika nr 3
do Zapytania.
4. Referencje potwierdzające wskazane usługi, o .

V.

Wszelkie pytania do zapytania ofertowego należy kierować na adres: inwestycje@lpr.com.pl

VI.

Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.10.2020 r. do godz.12:00
w formie:
 w wersji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@lpr.com.pl,
 lub w wersji papierowej na adres: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Księżycowa 5,
01-934 Warszawa.

VII. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Oferenta,
pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonemu przez
Zamawiającego.
VIII. Zleceniodawca, za wykonane czynności dokona zapłaty w wysokości 100% wynagrodzenia
brutto, płatne po zakończeniu naprawy przeprowadzonej na podstawie ekspertyzy
i wykonanej dodatkowo wentylacji, będących przedmiotem umowy, po wykonaniu i złożeniu
dokumentacji powykonawczej, oraz po komisyjnym odbiorze robót, potwierdzonym
protokołem odbioru.
IX.

Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury
VAT przez Zleceniobiorcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

X.

Za termin zapłaty faktury Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zleceniobiorcy.

XI.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi Zleceniobiorca.

XII. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może
nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam
sposób, w jaki dokonano upublicznienia zapytania.
XIII. W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki
finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skierowania ponownego zapytania ofertowego, lub zaproszenia do negocjacji do Oferentów,
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nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie
ofertowe, lub zaproszenie do negocjacji, może być skierowane także jedynie do Oferenta,
który złożył ofertę najkorzystniejszą.
XIV. Zamawiający dokona wyboru oferty Oferenta, w oparciu o bilans wszystkich w/w kryteriów
oceny ofert.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty, która:
a) nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia,
b) nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zapytaniu,
Zamawiający może uwzględnić ofertę, w której zaoferowany przedmiot zamówienia,
charakteryzuje się parametrami wyższymi niż określone w Zapytaniu ofertowym.
XV. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferenta dokumentów jest niepełna,
lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający
może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie braków
lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
XVI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu
zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania
bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia
postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Oferent akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
W załączeniu do niniejszego Zapytania:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Ekspertyza techniczna.
3. Wzór wykazu doświadczenia Oferenta.
4. Zdjęcia stanu istniejącego.
5. Rysunek zbiornika.
6. Archiwalne warunki geotechniczne.
7. Wzór Umowy.
Z upoważnienia Dyrektora
Paweł Kamiński
Główny Księgowy
/dokument podpisany elektronicznie/

