Ogłoszenie nr 2021/BZP 00089398/01 z dnia 2021-06-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup systemu AVL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016321074
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Księżycowa 5
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-934
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lpr.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpr.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup systemu AVL
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4657dbbc-ce84-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00089398/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-21 14:59
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007176/03/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Budowa niezależnego systemu AVL
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” oraz „Warunki korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz konta Mój ov”.Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): https://www.lpr.com.pl/pl/rodo
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): https://www.lpr.com.pl/pl/rodo

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/VI/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie i uruchomienie produkcyjne systemu AVL
oraz zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia technicznego producenta lub autoryzowanego
serwisu producenta Oprogramowania na okres 36 miesięcy.
System AVL musi umożliwiać co najmniej:
a. geolokalizację w czasie rzeczywistym pojazdów realizujących zadania z wykorzystaniem
SWD PRM;
b. zbieranie określonych parametrów i informacji, a następnie zapisaniu ich w bazie danych;
c. system AVL musi posiadać kompatybilność z dostępnymi na rynku odbiornikami GPS, w
szczególności z posiadanymi przez Zamawiającego modułami GPS Teltonika FM3300, Teltonika
FM6300 i GPS AWIA LC 3G;
d. pobieranie danych geolokalizacyjnych radiotelefonów nasobnych oraz przewoźnych
wyposażonych w odbiornik GPS, wykorzystywanych przez zespoły ZRM z serwerów radiowych,
będących częścią infrastruktury PZŁ SWD PRM, a następnie zapisaniu ich w bazie danych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie w wykonaniu
przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, wykonał dostawę wraz z wdrożeniem co najmniej 2 (dwóch) systemów
lokalizacyjnych AVL o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto łącznie.
Przez dostawę należy rozumieć zrealizowaną umowę. W przypadku umów niezakończonych,
wartość dostaw do dnia składania ofert musi opiewać na kwotę wymaganą przez
Zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunek zdolności technicznej i zawodowej
zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia spełnia go samodzielnie. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcy prowadzący działalność w formie
spółki cywilnej, składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
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SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy, wyłącznie w zakresie
dopuszczalnym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności. Zmiany mogą nastąpić w następującym zakresie:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw RP, Monitorze Polskim lub dzienniku urzędowym odpowiedniego
ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu
świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
2) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad w przedmiocie Umowy,
Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu Oprogramowania zastępczym,
spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w OPZ dla Oprogramowania zastępowanego,
rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;
3) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania, Zamawiający
dopuszcza zmianę wersji Oprogramowania pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania
określone w OPZ;
4) w przypadku, gdy wystąpiła niezależna od Stron, uzasadniona przyczynami technicznymi,
organizacyjnymi lub innymi, konieczność zmiany sposobu albo terminu wykonania Umowy;
5) w przypadku wpływu na realizację przedmiotu Umowy sytuacji związanej w szczególności z
wirusem SARS-CoV-2, mającej miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na możliwość
realizacji przedmiotu Umowy;
6) w sytuacji wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle
prowadzonymi przez Zamawiającego projektami lub ustaleniami z podmiotami/organami trzecimi
mającymi wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana może być wówczas dokonana w
zakresie terminu lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy;
7) Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług –
Wynagrodzenie przewidziane Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości
podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym
powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia
objętego fakturami wystawionymi po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa
wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. Strony postanawiają, że
w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu zgodnie z
obowiązującym prawem, lub
c) wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zgodnie z
obowiązującym prawem.
2. Strony wprowadzą zmianę wysokości Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek
tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W celu
wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy. Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany
oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany oraz wskaże
kwotę, o jaką Wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się
do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez
Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych
elementów kalkulacji.
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany Wynagrodzenia
może wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do
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przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po
otrzymaniu żądania Zamawiającego.
4. Zmiana wysokości Wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy
czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana
wysokości Wynagrodzenia będzie uwzględniała także zmianę wysokości kosztów ponoszonych
po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą dokonania zmiany Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-30 12:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-28
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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