
 

Świdnik, dn.18.03.2014r. 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia 

nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A. 

1. Zamawiający: 

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

telefon: 81 458 14 00             

faks:             81 458 16 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 przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. 3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. 4. 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. 

 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia  

 

4.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie części zamiennych do eksploatacji 

systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A. 
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4.2. Zakres zamówienia obejmuje: 

 

4.2.1. Dostarczenie dokumentacji wyrobu w języku polskim/autoryzowane przez producenta 

tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j.polski.  

4.2.3. Gwarancja– min. 24 miesięce, licząc od daty jego przyjęcia przez zamawiającego. 

 

Wymagany zestaw parametrów technicznych przedmiotu zamówienia: 

 

ZESTAWIENIA ELEMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYMIANY PRYZMATÓW W 

LAMPACH OSI DROGI STARTOWEJ I PODSTAWOWYCH CZĘŚCI 

ZAMIENNYCH 

Lp Nazwa Kod Ilość 

1 Pryzmat do oprawy osi DS. 10517 340 

2 Uszczelka prymatu 10515 170 

3 Wkładka pryzmatu 10516 20 

4 Filtr interferencyjny, czerwony 10510 30 

5 Uszczelka o-ring 10198 50 

6 Uszczelka o-ring 11814 200 

7 Oprawa osi DS IDM 4582 N 2x48W C-1 10505 3 

8 Transformator izolacyjny 45W KR 631 14458 3 

9 Transformator izolacyjny 65W KR 636 11461 4 

10 Transformator izolacyjny 100W KR 641 14274 5 

11 Transformator izolacyjny 150W KR 646 14466 5 

 

Pozycja 1: 

Pryzmaty ze szkła wysokiej jakości borowokrzemianowego. Zgodny co do montażu i 

parametrów optycznych z oprawą zagłębioną IDM 4582. 

Pozycje 2-6: 

Elementy umożliwiające wymianę pryzmatów w oprawie zagłębionej typu IDM 4582. 

Pozycja 7: 

Kompletna oprawa zagłębiona oznaczenia osi drogi startowej, możliwa do zamontowania 

jako element zamienny każdej z opraw zagłębionych osi DS będących aktualnie na 

wyposażeniu lotniska EPLB. 

Pozycje 8-11: 

Transformatory stosowane w systemie oświetlenia nawigacyjnego, muszą być elementami 

zamiennymi w stosunku do obecnie eksploatowanych transformatorów w systemie 

oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku EPLB.  

 

Zamawiający żąda aby wszystkie w/w elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać 

poświadczenie dostawcy systemu oświetlenia nawigacyjnego dla lotniska EPLB, mówiące że 



 

zamontowanie któregokolwiek z nich, nie będzie stanowiło podstawy do cofnięcia gwarancji 

na cały system, lub któryś z jego elementów. 

 

5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

31530000-0 Części lamp i sprzętu oświetleniowego 

34997200-4 Oświetlenie lotnisk 

34997210-7 Oświetlenie pasów startowych 

 

6. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.04.2014r. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającym 

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

zamawiającego: 

- za pomocą telefaksu na nr  81 458 14 00             

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

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

             21-040 Świdnik 

7.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

7.2.1.  w zakresie merytorycznym:  Pan Krzysztof Matuszczyk  tel. 609 900 638             

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

7.3. 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. 

7.4. 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 
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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. 

 

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. 

 

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

a) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1 i 9.2 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. 

 

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:  

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

par. 12 Regulaminu, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

SIWZ, 

10.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik 

Nr 2 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 zakresie potwierdzenia, ze Wykonawca niepodległa wykluczeniu na 

podstawie par.14 Regulaminu Wykonawca przedkłada: 

a)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiący 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. 

10.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

10.6. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę 

informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym 

jego etapie. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za 

treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu 

karnego. 



 

10.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z par. 13 

regulaminu, tj: 

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W przypadku ustanowienia pełnomocnika korespondencja będzie prowadzona 

z pełnomocnikiem. 

3) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy, 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

 

10.8.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 5). 

10.9. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy dotyczące przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej: 

 

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

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

grupy kapitałowej (wg załącznika nr 4 ). 

 

10.10. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 

 10.1. i 10.2 oraz dokumenty, o których mowa w pkt 10.8 i 10.9 winne być składane w 

 formie oryginału. 

 

10.11.  Dokumenty, o których mowa w pkt 10.3 b) 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\. 

10.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem 

 na język polski. 

 

11. Informacje dotyczące wadium 

1. Wadium wykonawca składa w formie określonej art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w wysokości: 

2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

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

38 1130 1206 0028 9103 8520 0001 z dopiskiem Wadium - Dostawa fabrycznie nowych 

części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego 

Lublin S.A. 

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 



 

3. 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. 

4. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie 

akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w 

szczególności: 

a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, 

b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

5. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień 

publicznych, a w szczególności: 

a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, 

b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy 

niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. 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) Tabelę podziału cen jednostkowych (wg załącznika nr 1a) 

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) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg załącznika nr 5) Oświadczenia nie należy 

składać w przypadku posłużenia się zasobami własnymi. 



 

h) Oświadczenie o podwykonawcach (wg załącznika nr 6) 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:       

,, Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia 

nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A.”- nie otwierać przed dniem 26.03.2014r. 

godz.14.10. 

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 26.03.2014r. godz. 14.00 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 26.03.2014r. godz. 14.10 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 30 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. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.   

15.2. Wykonawca zobowiązany jest  do określenia ceny ryczałtowej  obejmującej wszelkie 

koszty i elementy kształtujące cenę niezbędne do wykonania całości zamówienia z 

zachowaniem wymogów, rodzajów rozwiązań, technologii, materiałów, urządzeń, 

obowiązujących przepisach oraz opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz), 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.  

15.3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia 

są  konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu 

zamówienia. 

15.4.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. 

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

15.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

15.7. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji 

przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy, w 

terminie do 30 dni od wykonania zamówienia oraz doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 

15.8. 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 żąda 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 1a Tabela podziału cen jednostkowych 

Załącznik nr 2 oświadczenie 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 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o podwykonawcach 

Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowy  



 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

  

 

 

 

 

 

(pieczęć firmowa) 
 

(miejscowość i data) 

 

 

                                                                        (miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

„Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia 

nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A.” 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: 

Adres:  

Adres do korespondencji: 

Nr telefonu: Nr faksu: 

E-mail:  

NIP: REGON: 

Bank: Nr rachunku: 

 

 
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

zaproszeniu do składania ofert, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi 

postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy, na następujących warunkach: 

 

 

CENA 

OFERTOWA 

BRUTTO …........................................................................................................ złotych  

(słownie: ….......................................................................................... zł) 

VAT 

 

…........................................................................................................ złotych  

(słownie: ….......................................................................................... zł) 

CENA 

OFERTOWA 

NETTO  

 

…........................................................................................................ złotych  

(słownie: ….......................................................................................... zł) 

 

 



 

2. Podana cena za wykonanie w całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert (w tym z 

istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od 

terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

6. Ofertę niniejszą składamy na …… stronach. 

7. Do oferty dołączamy następujące załączniki: 

a)  tabela podziału cen jednostkowych 

b)  ........................................ 

........................................ 

........................................ 

 

   

miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy 

 

 



 

Załącznik nr 1 a do SIWZ 
 

Tabela podziału cen jednostkowych 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 

 

Cena jedost. 

netto [PLN] 

Wartość 

netto [PLN] 

Stawka VAT 

[%] 

Wartość brutto[PLN] 

1 Pryzmat do oprawy osi DS. 340   23  

2 Uszczelka prymatu 170   23  

3 Wkładka pryzmatu 20   23  

4 Filtr interferencyjny, czerwony 30   23  

5 Uszczelka o-ring 50   23  

6 Uszczelka o-ring 200   23  

7 Oprawa osi DS IDM 4582 N 2x48W C-1 3   23  

8 Transformator izolacyjny 45W KR 631 3   23  

9 Transformator izolacyjny 65W KR 636 4   23  

10 Transformator izolacyjny 100W KR 641 5   23  

11 Transformator izolacyjny 150W KR 646 5   23  

Cena ofertowa  

 

 

 

 

........................................................ 
podpis  osoby/osób upoważnionych do   

występowania w imieniu wykonawcy 



 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu „Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do 

eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A.” 

 

spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że:  

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności,  

2) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego 

niezbędne do wykonania zamówienia,  

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4) moja sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantuje wykonanie zamówienia.  

 

 

 
miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne  

 

Składając ofertę w postępowaniu na „Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do 

eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A.” 

 

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów par. 14 Regulaminu, w myśl których            

wyklucza się:  

 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 

nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 

naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                   

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 

likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 



 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 12 

ust. 1 pkt 1-3 regulaminu ( tj 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

odpowiednie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia); 

 

I oświadczam jednocześnie, że wymienione przyczyny nas/mnie nie dotyczą.  

 

 

 

 

 

 

 
miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy 

 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
 
(pieczęć firmowa) (miejscowość i data) 

 
  

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
  
Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego 

Portu Lotniczego Lublin S.A. 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dostawa fabrycznie nowych części 

zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A., 

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy Pzp 

 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. nr 50 poz.331 z późn.zm) 
 
 

Lp. 

 

Nazwa podmiotu 

 

Adres podmiotu 

 1 

 

  
2 

 

  
3 

 

  
… 

 

  
 
 

 
miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Pzp 
 
 

miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy 



 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 
 
(pieczęć firmowa) (miejscowość i data) 

 

  
ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego 

Portu Lotniczego Lublin S.A. 

  
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy – podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
 
zobowiązujemy się do oddania na rzecz 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 
 
 
do dyspozycji niezbędnych zasobów, tj. 
 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

do realizacji zamówienia publicznego pod nazwą 
 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
............. (nazwa zadania) 
 
 
na okres 
...................................................................................................................................................... 
(okres na jaki udostępniane są zasoby) 
 
 
w zakresie powierzonych do wykonania 
 
....................................................................................................................................................... 
(wskazać charakter w jakim podmiot będzie brał udział w postępowaniu) 
 
 
 

miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy 



 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
 
 
(pieczęć firmowa) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH 
 
  
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie 
otwartym PLL S.A. 
 
 
 

Ja/my, niżej podpisany/i 
 
 
Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/Firma/i adres Wykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 
Oświadczam/y, iż podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia 

obejmująca wykonanie prac w zakresie: 
  
- 

........................................................................ 

- 

........................................................................ 

- 

........................................................................ 

. 
 
 
 
 
 
 

miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy 

 



 

 

 

Załącznik nr7- Istotne postanowienia umowy 

 

 

zawarta w …………………, dnia ……………………….. pomiędzy: 

 

spółką pod firmą Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Jana Hempla 6, 

20-008 Lublin (adres do doręczeń: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21 – 040 Świdnik), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000092480, o kapitale zakładowym wynoszącym 184 438 500 PLN, 

opłaconym w całości, posługującą się REGON 431227336 oraz NIP 712-256-65-74,  

reprezentowana przez: 

 

 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

 

 

a  

 

_______________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 

do wykonania zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do 

eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A.” 

 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę elementów niezbędnych do wymiany pryzmatów w 

lampach osi drogi startowej i podstawowych części zamiennych.  

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ). 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy przedmiotu zamówienia oraz nie wnosi 

do niego 

uwag i przyjmuje go do realizacji. 

4. Przedmiot umowy wykonywany ma być zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczone elementy niezbędnych do wymiany pryzmatów w 

lampach osi drogi startowej i podstawowe części zamienne będące przedmiotem niniejszej 

umowy są fabrycznie nowe, bezpieczne pod względem higienicznym, przeciwpożarowym, 

BHP oraz spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 



 

 

 

§ 3. 

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia 

_______________ 

2. Dostarczenie przedmiotu umowy realizowane będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Miejscem dostawy jest Port Lotniczy Lublin ul. Króla Jana III Sobieskiego 1 w Świdniku. 

3. Za dzień wykonania umowy uznaje się dzień podpisania przez strony bezusterkowego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do momentu protokolarnego odbioru 

przez Zamawiającego ponosi Wykonawca; 

5. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podsatwie protokołu zdawczo – odbiorczego 

podpisanego przez Strony. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, wad, w tym braków ilościowych 

Strony  sporządzą notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru , w której Zamawiający 

wskaże  Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. 

 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości………………..……zł netto plus należny podatek, zł co 

stanowi………………………… zł brutto (słownie…………………………………… zł). 

2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury  z tytułu prawidłowo wykonanej 

umowy po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w 

terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i 

formalnym faktury. 

4. Faktura będzie płatna w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje niniejszej umowy 

w osobie: ........................................................................................... 

2. Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje niniejszej umowy 

w osobie: ........................................................................................... 

 

 

§ 6. 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone elementy niezbędnych do wymiany 

pryzmatów w lampach osi drogi startowej i podstawowe części zamienne będące 

przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy. Bieg początkowy okresu gwarancji jakości w 

zakresie odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego rozpoczyna się od dnia 

następnego po dokonanym odbiorze. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem materiałów, a warunki gwarancji 

producenta materiałów przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej 

umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji 

producenta materiałów. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji 

Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów potwierdzą 

załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z 

rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. 

Przepis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 i nast. 

kodeksu cywilnego. 



 

 

 

 

§ 7. 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 

a) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy i zgłoszenia w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych podczas czynności odbioru  w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 za każdy dzień 

opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, 

c) za opóźnienie w usunięciu usterek w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 4 ust 1, 

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia przysługującej mu wierzytelności z tytułu kar 

umownych z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia. 

 

 

§ 8. 

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego przenieść jakichkolwiek praw wynikających z umowy na osoby trzecie. 

 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

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

nieważności. 

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibie Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

2 egz. dla 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 


