OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
Obsługa śmigłowca ratowniczego - Sokół W-3A SP-SXW
(przekazane UPUE w dniu 11/06/2019)

I.

Zamawiający

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Piłsudskiego 63a
34-500 Zakopane
Tel.: +48 18 20 147 31
Faks: +48 20 155 60
e-mail: czs@topr.pl
adres strony internetowej: www.topr.pl
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:


w zakresie proceduralnym:
1. Czeslaw Slimak - Wiceprezes tel. ( ) 601 919 024.



w zakresie merytorycznym:
1. Czeslaw Slimak - Wiceprezes tel. ( ) 601 919 024
II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych

warunków zamówienia
Adres strony internetowej: www.topr.pl
IV. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o

możliwości składania ofert częściowych
Obsługa śmigłowca ratowniczego - Sokół W-3A SP-SXW
Wspólny Słownik Zamówień: 60424120-3 - Wynajem śmigłowców wraz z załogą, 60445000-9
- Usługi obsługiwania statków powietrznych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

System ProPublico © Datacomp

Strona: 1/8

Tak
Nie
lub
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
Tak
Nie
VI. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 36 miesięcy od 1.01.2020 do 31.12.2022
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia. Wymagane jest przedstawienie sprawozdania finansowego za
ostatni rok.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu osób przewidzianych do
realizacji zamówienia wraz z podaniem ich uprawnień - Zamawiający wymaga
obsługi śmigłowca przez dwóch pilotów oraz niezbędny jest stały dyżur
mechanika w miejscu bazowania śmigłowca, wymagane jest wykazanie iż załoga
pilotów posiada odpowiednie kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Komisji
Europejskiej nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 do wykonywania lotów
HEMS i HHO oraz posiada w licencji pilota aktualne uprawnienie na typ W-3A
Sokół.
Dla personelu lotniczego wymagana jest biegła znajomość języka polskiego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia osób uczestniczących w
realizacji kontraktu.
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3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia
wymaga posiadania:
- Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej przewóz
lotniczy,
- Certyfikat przewoźnika lotniczego AOC zgodnie z rozporządzeniem KE
965/2012, w szczególności w zakresie HHO, HEMS oraz uwzględniając operacje
specjalistyczne linowe z zastosowaniem zabudowanego na śmigłowcu systemu
podwieszenia zewnętrznego Nr 37.82.170.00.00 / 37.82.240.00.00 nad drzwiami
kabiny ładunkowej, dotyczącym typu śmigłowca W-3A Sokół.
- Certyfikatu PART - 145 w zakresie obsługi liniowej i hangarowej śmigłowca
W-3A Sokół,
- Certyfikatu PART-M(G) w zakresie zarządzania śmigłowcem typu W-3A Sokół
- Zatwierdzonej przez władze lotnicze Instrukcji Operacyjnej
- Zatwierdzonej przez władze lotnicze Charakterystyki Organizacji Obsługi
Technicznej zgodnie z PART-145
- Zatwierdzonej przez władze lotnicze Charakterystyki Zarządzania Ciągłą
Zdatnością do Lotu zgodnie z PART-M (G).

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie
przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Charakterystyka przedsiębiorstwa
Charakterystyka przedsiębiorstwa

2

Koncesja, zezwolenie lub licencja
- Certyfikat przewoźnika lotniczego AOC zgodnie z rozporządzeniem KE
965/2012, w szczególności w zakresie HHO, HEMS oraz uwzględniając
operacje specjalistyczne linowe z zastosowaniem zabudowanego na śmigłowcu
systemu podwieszenia zewnętrznego Nr 37.82.170.00.00 / 37.82.240.00.00 nad
drzwiami kabiny ładunkowej, dotyczącym typu śmigłowca W-3A Sokół.
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- Certyfikatu PART - 145 w zakresie obsługi liniowej i hangarowej śmigłowca
W-3A Sokół,
- Certyfikatu PART-M(G) w zakresie zarządzania śmigłowcem typu W-3A
Sokół
3

Jednolity europejski dokument zamówienia
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie
Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia

4

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów.
Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca
polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

5

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

6

Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług

7

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego
Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub
inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

8

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:
Lp.

Wymagany dokument
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1

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp:
a) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe w całościw przypadku gdy sporządzenie
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również
odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania
finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz
aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie1 rok obrotowy a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres

2

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej
Odpis 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 na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
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dokumentu 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

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub
KRUS
Zaświadczenie 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.

5

Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt...

IX. Informacja na temat wadium

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000.00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł)
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Koszt śmigłowca zastępczego

10%

3

Doświadczenie załogi oferenta

30%
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XI. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub
języki, w jakich muszą one być sporządzone
Termin składania ofert: Data: 17/07/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00 (hh:mm)
Oferty należy składać:
drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL)
pisemnie na adres wskazany poniżej:
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Piłsudskiego 63a 34-500 Zakopane sekretariat
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:
Tak
Nie
XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z

adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Tak
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące
dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):
Informacje dodatkowe:

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
prowadzona aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:
Tak
Nie
Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):
XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
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XVII. Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Zakopane dnia: 2019-06-11
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