
Świdnik, dnia 08.07.2014r. 

 

Ogłoszenie 

 

O przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku 

przy ul. Zawilcowej w Lublinie 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

napodstawie Regulaminu udzielania zamówień podprogowych w ramach 

działalnościsektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo 

ZamówieńPublicznych (dalej Regulamin) 

 

Numer ogłoszenia: ZP/N/2014; data zamieszczenia: 08.07.2014r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Port Lotniczy Lublin S.A. , ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, woj. 

Lubelskie, tel. 81 458 14 00, faks 81 458 16 00 

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.portlotniczy.lublin.pl 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działalność portów lotniczych. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

 

Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. 

 

II.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

77 31 00 00-6  -  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77 21 16 00-8  - Sadzenie drzew 

 

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

 

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.5) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 

http://www.portlotniczy.lublin.pl/


 

II.5) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 10.09.2014r. 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 

500 PLN. 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

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. 

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. 

3. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i 

dokumentów,dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

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. 

 

5. 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 1 usługi 

dotyczącej nasadzania min 25 szt. drzew oraz 1 usługi dotyczącej sadzenia krzewów – 

min 500 szt. krzewów. 

 

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

a) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i 2 muszą zostać spełnione 

 przez wykonawców łącznie. 

b) 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. 

7. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną 



dopuszczone do badania i oceny. 

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

postępowania. 

 

 

III.3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodleganiawykluczeniu 

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 6 do SIWZ, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 6 

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

oudzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, 

októrych mowa w par. 12 Regulaminu składa co najmniej jeden z Wykonawcówspełniający te 

warunki albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 

3. W zakresie potwierdzenia, ze Wykonawca niepodległa wykluczeniu na podstawie par.14 

Regulaminu Wykonawca przedkłada: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik Nr 7 doSIWZ; 

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. 

4. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 

wpostępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

częścizamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresiewymaganym dla wykonawcy 

 

5. 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 

przedupływem 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;  

 



5.1    określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenie poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nie 

należycie: 

 

a) wykaz winien wskazywać wykonanie co najmniej 1 usługi dotyczącej nasadzania 

min 25 szt. drzew oraz 1 usługi dotyczącej sadzenia krzewów – min 500 szt. krzewów, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli ten okres jest 

krótszy- w tym okresie).  

b) złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub wykonywanie 

co najmniej 1 usługi dotyczącej nasadzania min 25 szt. drzew oraz  1 usługi 

dotyczącej sadzenia krzewów – min 500 szt. krzewów, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie). 

5.2. Dowodami, o których mowa w pkt.  5.1 lit b) 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 

 

6.Wykonawca w sytuacji, gdy polega 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, 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. (wg załącznika nr 7). 

III.3.1)Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.3.2) dokument wystawiony 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 

 

III.3.3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji otym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

 

IV) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

IV.2) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagając formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej:  

1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia  

z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:  

a) warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac w wymaganych  

temperaturach zewnętrznych,  

b) uwarunkowań organizacyjno-technicznych,  

c) uwarunkowań formalno-prawnych,  realizacji w drodze odrębnej umowy, prac 

powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i 

uwzględnienia wzajemnych powiązań,  

2) zmiany urzędowej stawki VAT – zmiana wynagrodzenia umownego;  

 

V) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

V.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.portlotniczy.lublin.pl (zakładka bip) 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

PortLotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik. 

 

V.2) Termin składania ofert: 16.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin S.A. 

ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, recepcja. 

 

V.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składaniaofert). 

 

VI.) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

· w zakresie merytorycznym: Pan Zdzisław Strycharz tel. 609 909 548 

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


