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

Warszawa, 30-09-2021 r.
Znak sprawy: 2790/ZP/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
netto prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie
z Regulaminem planowania, zasad organizacji i udzielania zamówień publicznych
w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania
następującego zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegające na wymianie warstwy
termoizolacyjnej przegród zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacyjnej wyprawy
tynkarskiej dla jednego z budynków na terenie Oddziału Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Warszawie przy ul. Księżycowej 5.

2.

Opis przedmiotu zamówienia, w tym istotne warunki zamówienia:
1) Podstawowe informacje o obiekcie.
Istniejący jednokondygnacyjny budynek pełni funkcję warsztatu napraw
kompozytowych, posadowiony jest na ławach fundamentowych, bryła budynku w rzucie
posiada plan prostokąta o wymiarach około 22,4m x 13m. Wysokość, od poziomu terenu
do obróbki blacharskiej attyki wynosi od 4,8m do 5,2m. Konstrukcja tradycyjna
murowana (bloczki silikatowe grubości 24cm) z elementami żelbetowymi. Termoizolacja
ścian zewnętrznych wykonana z płyt styropianowych (grubości 15cm) przykrytych folią
paroizolacyjną. Elewacja budynku składa się z okładzin w postaci płyt elewacyjnych
włóknocementowych (typu equitone tectiva) przymocowanych za pomocą nitów do
podkonstrukcji aluminiowej.
Poglądowe zdjęcia dostępne pod linkiem:
https://cloud.lpr.com.pl/owncloud/index.php/s/iJPoyhjBIRMTjG2

2) Zakres zamówienia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

demontaż wraz z wywozem i utylizacją istniejących płyt elewacyjnych,
demontaż wraz z wywozem i utylizacją istniejącej podkonstrukcji aluminiowej,
demontaż wraz z wywozem i utylizacją istniejącej warstwy termoizolacji,
demontaż wraz z wywozem i utylizacją istniejącej parapetów okiennych,
demontaż wraz z wywozem i utylizacją zadaszeń wejść,
demontaż wraz z ponownym montażem koryt tras kablowych, kanałów
wentylacyjnych, opraw oświetleniowych, rynien, rur spustowych i wszelkich innych
elementów uniemożliwiających wykonanie zadania,
g) oczyszczenie powierzchni ścian,
h) dostawa i montaż (na zaprawę klejącą) termoizolacji w postaci styropianu gr. 16 cm
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i)
j)
k)
l)

o współczynniku przewodzenia ciepła λ, nie większym niż 0,033 W/(m*K) wraz z
kołkowaniem (talerze dybli zatopione w termoizolacji), wykonaniem warstwy
zbrojącej, szlichty i tynku o fakturze "baranka", uziarnienie 1,5mm (kolor
jasnoszary),
wykonanie partii cokołowej z płyt styropianowych o podwyższonej odporności na
działanie wody wraz warstwą zbrojącą, szlichtą i wyprawą z tynku mozaikowego
(wysokość do 30cm),
dostawa i montaż parapetów okiennych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm
w kolorze grafitowym (RAL 7022) z zakończeniem aluminiowym,
dostawa i montaż skrzynek rewizyjnych w ilości i rozmiarach tożsamych z obecnie
zamontowanymi,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3) Robocizna i materiał po stronie Wykonawcy.
4) Parametry podstawowych materiałów:
a) styropian fasadowy grubości 16 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ, nie
większym niż 0,033 W/(m*K)
b) mineralna zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych na podłożach
mineralnych i organicznych
c) dyble kotwiące dobrane według wytycznych producenta z uwzględnieniem grubości
izolacji i podłoża
d) mineralna zaprawa zbrojąca
e) siatka zbrojąca odporna na alkalia o ciężarze powierzchniowym 165 g/m2 i wielkości
oczka 4x4mm
f) powłoka gruntująca regulująca chłonność podłoża
g) tynk zewnętrzny, silikonowy, o uziarnieniu 1,5mm układany ręcznie za pomocą pac
w fakturze „baranka”, barwiony w masie na kolor jasnoszary (do potwierdzenia na
etapie wykonywania, zbliżony do RAL 9006)
h) dla warstwy cokołowej styropian wodoodporny grubości 14 cm,
i) dla warstwy cokołowej końcowa wyprawa w postaci tynku mozaikowego o ciemnym
kolorze (do potwierdzenia na etapie wykonywania)
j) listwy przyokienne w kolorze stolarki otworowej
5) Dodatkowe wymagania.
Podczas prowadzenia prac należy zapewnić możliwość normalnego funkcjonowania
budynku (w tym swobodny dostęp do drzwi i bram garażowych), wygrodzić teren robót,
stosować systemowe rusztowania z siatką ochronną, zapewnić dla pracowników kontener
socjalny.
3.

Warunki stawiane Wykonawcom:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane, polegające
na wykonaniu warstw elewacyjnych przegród zewnętrznych budynku w ilości minimum
300 m2 każda.

4.

Termin realizacji zamówienia:
Do 30.11.2021 r.
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5.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto oferty.

6.

Oferta powinna zawierać: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego), zawierający oświadczenie o zapoznaniu się z Istotnymi
postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

7.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Marcin Kaźmierczak, tel. 508184408

8.

Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 05.10.2021 r. do
godziny 15:00, w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.kazmierczak@lpr.com.pl

9.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonemu przez
Zamawiającego.

10. 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.
11. Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do
Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty.
Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także
jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
12. Zamawiający może odrzucić ofertę:
1) która nie spełnia warunków Zapytania ofertowego,
2) Wykonawcy, który wcześniej wykonał nienależycie na rzecz Zamawiającego zamówienie
publiczne, w szczególności:
a. nie wykonał zamówienia w umówionym terminie,
b. nie dostarczył przedmiotu zamówienia o właściwej jakości i parametrach,
c. nie wywiązywał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi,
d. wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność
poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego.
13.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich
ww. kryteriów oceny ofert.

14.

W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna,
lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający
może,
w
uzasadnionych
przypadkach,
zwrócić
się
do
Wykonawcy
o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

15.

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 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
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w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
W załączeniu do niniejszego zapytania:
1.
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego,
2.
Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Robert Gałązkowski
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/
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