
Świdnik, dnia 01.08.2014r. 

 

Dotyczy: Budowa systemu oznakowania pionowego miejsc tożsamości postoju samolotów na 

płaszczyznach postojowych  PPS-1 oraz PPS-2  z lokalizacją na ternie PLL S.A.  

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania,  

na które udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1  

Czy Zamawiający przedłuży termin na wykonanie zamówienia w przypadku 

przedłużających się decyzji administracyjnych związanych z uzgodnieniami i uzyskaniem 

pozwolenia na budowę? 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisem Istotnych postanowień umowy § 13 ust. 2 pkt 1 lit. e). 

 

Pytanie 2 

 Czy Zamawiający uwzględni czas niezbędny na produkcję znaków pionowych, która jest 

każdorazowo wykonywana przez producenta na indywidualne zamówienia, w związku z 

czym okres oczekiwania na dostawę wynosi ok.2 miesięcy? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający określając termin uwzględnia wszystkie czynności wykonania zamówienia. 

 

Pytanie 3 

Mając na uwadze powyższe prosimy o wydłużenie terminu na wykonanie zamówienia do 

90 dni. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu. 

 

Pytanie 4 

 
 W związku z krótkim terminem na złożenie ofert oraz okresem urlopowym w którym oferty 

należy złożyć i wynikającymi stąd problemami z ustaleniem niezbędnych rzeczy związanych z 

formalnościami objętymi postępowaniem przetargowym zwracamy się z gorąca prośbą o przesunięcie 

terminu składania ofert co najmniej do 14 sierpnia 2014 roku.  

 

Odpowiedź  

 

Termin składania ofert został wyznaczony zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania 

zamówień podprogowych w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych.  

Zamawiający przychyla się do wniosku o wydłużenie terminu składania ofert i wyznacza 

nowy termin na dzień  18.08.2014r. godz. 12.00. 



 

Ponadto, Zamawiający nadaje nowe brzmienie następującym punktom SIWZ: 

 

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 18.08.2014r. godz. 12.00. 

 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 18.08.2014r. godz.12.10 w siedzibie Zamawiającego - Port 

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

 

 

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

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

16.1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

 

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

 

16.3. Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie 

wzoru: 

 

Kryterium : Oferowana cena – 60 %. 

 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg 

następującego wzoru: 

 

Najniższa cena 

-------------------------  x waga  

Cena badanej oferty 

 

Kryterium : Termin realizacji- 10% 

 

W powyższym kryterium oceniany będzie termin realizacji zamówienia ( podany w dniach, 

liczony od dnia zawarcia umowy).  Maksymalną ilość punktów otrzyma  Wykonawca, który 

zaoferuje najkrótszy termin realizacji zamówienia. W pozostałych ofertach, punkty zastaną 

wyliczone wg następującego wzoru: 

 

Najkrótszy termin  

------------------------- x waga  

Termin w badanej ofercie 

 

Uwaga! Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 60 dni. 

 

Kryterium : Warunki gwarancji -15% 

Przez kryterium „Warunki gwarancji” Zamawiający rozumie określone przez Wykonawcę 

warunki gwarancji dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi wpisanymi w 

formularzu oferty. 



 

((Xobliczana - X min ) / (X max – Xmin))* Wmax  

 

gdzie:  

 

Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć 

Wmax - waga kryterium długości okresu gwarancji - maksymalna liczba punktów, która może być 

przyznana w kryterium długości okresu gwarancji 

Xmin - wielkość najniższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert wykonawców 

X max - wielkość najwyższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert wykonawców  

Xobliczana - wielkość okresu gwarancji obliczanej oferty 

 

UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy (5 

lat), Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy, natomiast w przypadku wyznaczenia przez 

Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 36 m-ce, Zamawiający ofertę odrzuci. 

 

Kryterium:  Serwis – 15%        

Przez kryterium „Warunki serwisu” Zamawiający rozumie określone przez Wykonawcę 

warunki serwisu dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi wpisanymi w 

formularzu oferty. 

 

((Xobliczana - X min ) / (X max – Xmin))* Wmax  

 

gdzie:  

Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć 

Wmax - waga kryterium długości okresu serwisu - maksymalna liczba punktów, która może być 

przyznana w kryterium długości okresu serwisu 

Xmin - wielkość najniższego okresu serwisu spośród złożonych ofert wykonawców 

X max - wielkość najwyższego okresu serwisu spośród złożonych ofert wykonawców  

Xobliczana - wielkość okresu serwisu obliczanej oferty 

 

UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu serwisu krótszego niż 36 h, 

Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 36 h, natomiast w przypadku wyznaczenia przez 

Wykonawcę terminu serwisu dłuższy niż 72 h , Zamawiający ofertę odrzuci. 

 

 

16.4. Zamawiający przyzna zlecenie wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów. Punkty przyznane za kryteria zostaną zsumowane. 

 

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

oraz uzyska największą liczbę punktów. 
 

 

Zamawiający dodatkowo modyfikuje załącznik nr 2- Formularz ofertowy. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


