
Świdnik, dnia 10 lipca 2014 r. 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Jednorazowa dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 15 000 l na potrzeby Portu 

Lotniczego Lublin S.A. 

 

1. Zamawiający: 

Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin 

telefon: 81 458 14 00             

faks:   81 470 46 00 

Strona:  www.portlotniczy.lublin.pl 

e-mail:  info@portlotniczy.lublin.pl 

 

(adres do korespondencji: 21 – 040 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1) 

 

2. Informacje wstępne 

 

2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2.7. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2.8. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o: 

a)   siwz – należy przez to rozumieć  specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

b)  ofercie -  należy przez to rozumieć ofertę zawierającą cenę, składaną przez Wykonawców 

w    przedmiotowym postępowaniu, 

c) regulamin- należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień podprogowych w 

ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- 

Prawo Zamówień Publicznych.  

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień podprogowych w ramach działalności sektorowej 

nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych. 
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4. Opis przedmiotu zamówienia  

 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ON  przeznaczonych do 

tankowania pojazdów Zamawiającego, oraz na stacji paliw odpowiadających normie PN-EN 

590+A1:2011 oraz przepisom  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 136).  

 

4.2. Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze 

niż, określone w wyżej wspomnianej normie oraz w załączniku nr 2 do Rozporządzenia.  

 

4.3. Przewidywane zapotrzebowanie paliw w okresie objętym zamówieniem wynosi: 

-  oleju napędowego  15000 litrów 

 

4.4.W skład zamówienia wchodzi jednorazowe zaopatrzenie Zamawiającego w olej 

napędowy autocysterną Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za dostarczone paliwo do chwili jego zrzutu do zbiornika Zamawiającego 

4.5. Zamawiający wymaga, aby paliwo było dostarczane cysternami samochodowymi 

będącymi w dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 

28.11.2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. nr 199 poz. 1671).  

4.6. Oferowany ON może być charakteryzowany przez normy zakładowe producenta, ale o 

parametrach jakościowych tożsamych lub lepszych od przedstawionych w przywołanych 

wyżej normach i Rozporządzeniach.  

4.7. Przy realizacji dostawy Wykonawca musi posiadać aktualny atest/świadectwo, 

sporządzone przez uprawnione laboratorium; atest/świadectwo musi zawierać podstawowe 

dane charakteryzujące paliwo, oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań; badania 

dostarczanego paliwa winny być przeprowadzone nie wcześniej niż 3 dni przed dostawą, za 

jakość paliwa odpowiada Wykonawca. 

4.8. Składając ofertę Wykonawca będzie zobowiązany podać miejsca, z których dostarczane 

będzie paliwo. 

4.9. W związku z wjazdem autocysterny na teren strzeżony lotniska, wykonawca 

zobowiązany będzie do zgłoszenia Zamawiającego faxem 81 470 46 00/ mailem: 

info@airport.lublin.pl  z co najmniej 3-godzinnym wyprzedzeniem, informacji o planowanej 

dostawie ON, celem uzyskania odpowiednich przepustek oraz umożliwienia dokonania 

kontroli. 

 

5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

09134100-8 Olej napędowy 

6. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającym 

7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 

zamawiającego: 

 za pomocą telefaksu na nr  81 470 46 00 

 drogą elektroniczną na e-mail: info@portlotniczy.lublin.pl 

mailto:info@portlotniczy.lublin.pl


 pisemnie na adres: Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1,  

21-040 Świdnik 

7.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

7.3.1.  w zakresie merytorycznym  Pan Wojciech Jabłoński  tel. 693 780 460. 

7.3.2.  w zakresie formalno – prawnym:  Pani Justyna Koślak tel. 81 458 14 42. 

7.4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot 

zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 

7.5. W przypadku przekazania przez zamawiającego lub Wykonawcę oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

8.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z przekazanym pisemnie, faxem, 

wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść 

pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści informację na 

własnej stronie internetowej (www.portlotniczy.lublin.pl- zakładka BIP) pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pp. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

8.3. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, zamawiający nie wydłuża terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

8.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 

zmianę przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia i umieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

  
8.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o 

tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

 

 



9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  

tych warunków  

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

odpowiednie przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - koncesja na obrót paliwami 

ciekłymi    (płynnymi).  
  
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w par. 14 

Regulaminu. 
  
9.3. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, 

dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia – nie spełnia. 
  
9.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy 

wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli 

ten okres jest krótszy- w tym okresie) należycie: co najmniej jednej dostawy oleju 

napędowego w ilości 6 000 l. 

  
9.5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

 warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1 i 9.2 muszą zostać 

spełnione przez wykonawców łącznie. 

 brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach o których mowa w § 14 Regulaminu musi zostać 

wykazany przez każdego z wykonawców. 

9.6. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną 

dopuszczone do badania i oceny. 

 

9.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z 

postępowania. 

 
 



10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

10.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w par. 12 Regulaminu 

przedkłada: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w par. 

12 Regulaminu, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 

 

10.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 

3 do SIWZ, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o 

których mowa w par. 12 Regulaminu składa co najmniej jeden z Wykonawców spełniający te 

warunki albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 

 

10.3.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w § 12 

Regulaminu, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, 

należy złożyć następujące dokumenty:  

a) wykaz wykonanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

pływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr 6); 

10.3.1 określenie dostaw, których obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenie poświadczeń, w tym informacja o dostawach, niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie:  

a) wykaz winien wskazywać wykonanie co najmniej jednej dostawy oleju napędowego 

w ilości 6000 l w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  

b) złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie co najmniej 1 dostawy 

oleju napędowego w ilości 6000 l w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  

10.4. Dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty są: 

 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 

wyżej 

 



 

10.5. W zakresie potwierdzenia, ze Wykonawca niepodległa wykluczeniu na podstawie 

par.14 Regulaminu Wykonawca przedkłada: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ; 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o par.14 ust. 1 pkt. 2 

Regulaminu– wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

10.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 10.5. b) składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

10.7.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.10.7., 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

 

10.8. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej: 

1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji, że nie należy do 

grupy kapitałowej (wg załącznika nr 4 ). 

 

10.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymagane w pkt  10.1 oraz dokumenty wymagane w pkt 10.3, 10.4, 

winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 

b) dokumenty wymagane w pkt 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 winien złożyć każdy wykonawca. 

 

10.12. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 9.1. 

oraz dokumenty, o których mowa w pkt  10.1, 10.8 winne być składane w formie oryginału. 

 

10.13. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 winny być składane w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę -

poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z 

oryginałem\. 



 

10.14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

10.15.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

 

11. Informacje dotyczące wadium 
1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium.  

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

3. Zamawiający ustala wartość wadium w wysokości: 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc 

złotych). 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 

38 1130 1206 0028 9103 8520 0001 z dopiskiem 

Wadium –  Jednorazowa dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 15 000 l na 

potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A. 

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III 

Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, recepcja przed upływem terminu składania ofert. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści 

dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie 

wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym 

wspólną ofertę. 

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert  

12.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizacje przedmiotu 

zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

12.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

12.3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje 

oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12.4. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty oraz załączyć wymagane oświadczenia 

i dokumenty wymienione w SIWZ: 

  
a) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 10 SIWZ  

b) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) 



c) Wykaz dostaw (załącznik nr 6 ) 

d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 )  

e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3) 

f) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji, że nie należy 
do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 4)  

g) Oświadczenie o podwykonawcach (wg załącznika nr 5) Oświadczenia nie należy 

składać w przypadku wykonywania całości zamówienia przez wykonawcę 

siłami własnymi. 
 
 
12.5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty.  

12.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

mocodawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii; 

12.7. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych 

wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

12.8. Ofertę należy złożyć w zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta powinna być 

zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: ,, Jednorazowa 

dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 15 000 l na potrzeby Portu Lotniczego 

Lublin S.A.”- nie otwierać przed dniem  18.07.14r. godz. 12.10. 

12.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając 

zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie 

oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. 

12.10. Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez 

otwierania.  

12.11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, a 

w treści oferty winna znajdować się informacja o ilości stron. 

12.12. Zaleca się przy sporządzaniu oferty do skorzystania ze wzorów oświadczeń, wykazów, 

formularza ofertowego przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedłożyć 

ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje 

określone przez Zamawiającego w przygotowanych przez niego wzorach. 

12.13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

12.14.W przypadku złożenia przez Wykonawcę kilku ofert lub złożenie oferty zawierającej 

propozycje alternatywne Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez danego 

Wykonawcę. 

 

13. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert  

13.1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla 

Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, (Recepcja), do dnia 18.07.2014r. godz. 12.00 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 18.07.2014r. godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Port 

Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, w sali konferencyjnej. 

13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza 



przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, 

informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

13.5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 

przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, zamawiający prześle informację z 

otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

14.  Termin związania ofertą 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

  15.  Opis sposobu obliczenia ceny 

15.1. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15.2. wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ, powinien w 

cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki w ustawowej wysokości, a także ewentualne 

upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.   

15.3.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. . Wszystkie obliczenia należy dokonać z 

dokładnością do pełnego grosza (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy 

kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówka poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 

0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

15.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

16.1. Każdy wykonawca będzie oceniany wg kryterium - cena w skali od 0 do 100 

punktów.  

 

16.2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

 

16.3. Cena oferty brutto winna być wpisana w złotych polskich liczbowo oraz słownie.  

 

16.4. Waga kryterium (udział w ocenie) cena – 100. 

 

16.5. Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na 

podstawie wzoru: 
 

 



  
Najniższa cena brutto 

zaproponowanej oferty 

Liczba punktów = -------------------------------- × 100 
                               Cena badanej oferty  
 

16.6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu 

oraz uzyska największą liczbę punktów. 
 
 
 
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

  
17.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

17.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do wniosku. 

 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

( załącznik nr 7 do siwz ) 
 
20. Środki ochrony prawnej  
Do postępowania prowadzonego na powyższych zasadach nie mają zastosowania środki 

ochrony prawnej. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

Załącznik nr 2oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o podwykonawcach 

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw 

Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowy 

 


