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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu AWOS 

(Automatyczny System Obserwacji Warunków Atmosferycznych) na potrzeby osłony 

meteorologicznej dla Portu Lotniczego Lublin S.A. 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 21.05.12r. pod nr 165192-2012. 

1. Zamawiający: 

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

telefon: 81 534 74 40              

faks:             81 534 74 41 

Strona www:  portlotniczy.lublin.pl 

e-mail:   info@portlotniczy.lublin.pl 

 

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) ustawa pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2010 roku. Nr 113, poz.759 z późniejszymi 

zmianami) 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

4. Opis przedmiotu zamówienia  
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4.1.  Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1. zaprojektowanie systemu i uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego,  

2. dostarczenie po testach fabrycznych FAT kompletne zestawy (włącznie z wymaganą 

częścią infrastruktury technicznej i oprogramowaniem) zgodne z wymaganiami 

specyfikacji technicznej i/lub Umowy,  

3. dostosowanie istniejącej infrastruktury teletechnicznej i energetycznej do przyjętej 

koncepcji projektu systemu, 

4. zainstalowanie czujników meteorologicznych i urządzeń pomocniczych,  

5. zainstalowanie oprogramowania systemu, oraz przeprowadzenie jego integracji z 

urządzeniami lub systemami pracującymi na terenie lotnisk (m.in. systemem świateł drogi 

startowej, czas UTC),  

6. uruchomienie wszystkich elementów i funkcji systemu, przeprowadzając odpowiednie 

testy poprawności działania wszystkich sprzężonych elementów i zewnętrznych 

systemów,  

7. po testach akceptacyjnych AWOS wydanie certyfikatów SAT z protokołem zdawczo-

odbiorczym przy udziale Zamawiającego  

8. dostarczenie dokumentacji technicznej 

9. przeprowadzenie adekwatnego szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, 

dostarczając odpowiednie materiały szkoleniowe  

 

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna (załącznik nr 

I do SIWZ) 

 

4.3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

38120000-2 

32260000-3 

32441000-6 

32412120-1 

32418000-6 

48821000-9 

48131000-5 

48610000-7 

51000000-9 

51610000-1 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia 120 dni od momentu podpisania 

umowy. 



 
 

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającym 

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

zamawiającego: 

- za pomocą telefaksu na nr  81 534 74 41 

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

- pisemnie na adres –   Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin 

            6.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

            6.2.1.  w zakresie merytorycznym:  Wojciech Jabłoński  tel.  693 780 460 

            6.2.2.  w zakresie formalno – prawnym:  Leszek Klepacki tel. 609 900 263 

6.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia  

25.05.2012 r. 

 

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

tych warunków 

7.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

7.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

7.2. 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. 

7.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 

7.4.Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 

w zakresie warunku określonego w pkt 7.1.2. wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (36 

miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie, wykażą się należytym wykonaniem zamówienia polegającego na: 

dostawie min. jednej dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem systemu AWOS na lotnisku 

cywilnym. 

 

Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na 

podstawie treści przedłożonego wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te 

zostały wykonane należycie. 

 

7.5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
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7.5.1.warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. muszą zostać spełnione 

przez wykonawców łącznie. 

7.5.2.brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi 

zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 

7.6.Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną 

dopuszczone do badania i oceny. 

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

postępowania. 

 

8. 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. 

8.1.Oświadczenie: 

8.1.1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg 

załącznika nr 3) dotyczących: 

8.1.1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

8.1.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia 

8.1.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

8.1.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej 

8.2.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. 

8.3.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu 

oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące 

dokumenty: 

8.3.1.Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 

dostawy zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 6). 

8.4.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy 

złożyć następujące dokumenty: 

8.4.1.Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 4). 

8.4.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 



 
 

w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy (wg 

załącznika nr 5). 

 

8.5.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla wykonawcy, określonym w pkt 8.3 i 8.4. 

8.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 8.4.2. składa 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. 

8.7.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 8.7., zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

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

miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

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

8.8.1.oświadczenie wymagane w pkt 8.1. oraz dokumenty wymagane w pkt 8.2. winny 

być złożone wspólnie przez wykonawców. 

8.8.2.dokumenty wymagane w pkt 8.4. winien złożyć każdy wykonawca. 

8.9. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 8.1.1. 

oraz dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. winny być składane w formie oryginału. 

8.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3., 8.4., 8.6. i 8.7. 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\. 

8.11. Wykonawca musi dostarczyć następujące oświadczenia, deklaracje i certyfikaty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o zgodności dostarczonego i zainstalowanego Systemu z 

wymaganiami ICAO i wytycznymi WMO, 

2) deklaracja zgodności CE i przydatności systemu, 

3) deklaracja zgodności z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 482/2008 z dnia 30 maja 

2008 r. dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa dla oprogramowania, 

4) certyfikat zgodności urządzeń i czujników z normami europejskimi oraz Certyfikat 

Interoperacyjności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

552/2004 z dnia 10 marca 2004 r. wraz wyszczególnieniem wszelkich zastrzeżeń 

zarejestrowane podczas wykonywania testów FAT/SAT i konfiguracji instalacji w celu 

zapewnienia zgodności z załącznikiem IV do Rozporządzenia. 



 
 

 

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

język polski. 

 

 

9. Informacje dotyczące wadium. 

9.1. Wadium wykonawca wnosi w formie określonej art.45 ust.  6 ustawy Pzp w wysokości 

15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

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

38 1130 1206 0028 9103 8520 0001  Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę 

uznania rachunku Zamawiającego. 

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

należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 6, 20-008 

Lublin, Sekretariat ( I pietro )  przed upływem terminu składania ofert. 

9.4. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie 

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

szczególności: 

9.4.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę 

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

9.4.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

9.5. 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: 

9.5.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę 

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

9.5.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż 

okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

9.6. 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. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

10.2.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.3.  Oferta  musi być sporządzona w języku polskim. 

10.4.  Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 



 
 

10.5.  Treść oferty  musi odpowiadać SIWZ. 

10.6. Oferta  powinna być podpisana przez osobę (osoby) mające prawo do stałego  

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, składania w jego imieniu oświadczeń woli i 

zaciągania zobowiązań majątkowych. Ofertę mogą podpisać także inne osoby posiadające 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w danym zamówieniu publicznym. 

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób 

umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

 

10.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez 

osobę ( osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania 

10.8.Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia; 

10.8.1. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 8 SIWZ 

            10.8.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr   1) 

            10.8.3. Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o            

części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom (wg załącznika nr 2).  

       

10.9. Wykonawca powinien zamieścić ofertę  w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 

Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 siwz i oznaczonej w następujący sposób: ,, Oferta -  

Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu AWAS 

(Automatyczny System Obserwacji Warunków Atmosferycznych) na potrzeby osłony 

meteorologicznej dla Portu Lotniczego Lublin S.A.” nie otwierać przed  dniem  

29.05.2012r. godz. 13.15. 

10.10.  Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę,  pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przed terminem upływu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 10.9.  siwz oraz dodatkowo 

opisane ,,Zmiana” lub ,,Wycofania”. 

10.11.Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty  oraz wycofać jej po upływie 

terminu składania ofert. 

10.10.Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom                          

bez otwierania.  



 
 

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

11.1. Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 

punktów. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium waga 

1 cena 80 

2 termin 20 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 

kryteria. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane 

według następujących zasad: 

 

 

Kryterium : Cena - 80% 

Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę zgodnie 

z zasadami opisanymi w siwz i wpisaną w formularzu oferty cenę oferty brutto. 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Cena” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

Najniższa cena 

------------------------- × 100 pkt × waga kryterium 

Cena badanej oferty 

 

 

Kryterium : termin - 20% 

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

kalendarzowych). Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 

najkrótszy termin realizacji zamówienia. W pozostałych ofertach, punkty zostaną wyliczone 

według następującego wzoru: 

 

Uwaga: maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 120 dni. 

 

                           Najkrótszy termin 

    ---------------------------------------------------       x 100 pkt × waga kryterium 

                            Termin w badanej ofercie  

 

 

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

punktów.  

11.3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert będzie stanowiła sumę punktów 

otrzymanych w poszczególnych kryteriach – Zamawiający ustali ją z dokładnością do dwóch 



 
 

miejsc po przecinku. 

11.4. W przypadku, gdy dwie Oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów 

oceny Ofert, Zamawiający dokona wyboru Oferty z niższą ceną. 

11.5. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie koszty 

niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić 

opłaty i podatki  w ustawowej wysokości. 

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

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

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

 

13. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert  

Oferty  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 6, 

20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro )  do dnia 29.05.2012r. godz. 13:00.     

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2012r. godz. 13.15  w siedzibie Zamawiającego  - Port 

Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 6 ( sala konferencyjna ). 

 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy należy złożyć przed 

podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:  

14.1.1. pieniądzu;  

14.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

14.1.3. gwarancjach bankowych;  

14.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;  

14.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

14.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na 

konto Zamawiającego: 38 1130 1206 0028 9103 8520 0001.  

14.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przelewem, za 

termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.  

14.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, 

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego 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 oraz 

zawieraną umową, a w szczególności: 13  

 



 
 

14.4.1. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony 

datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia,.  

14.4.2. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony 

datą termin odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi obejmujący okres przewidziany 

umową na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi.  

14.5 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia 

bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego 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, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Port 

Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro ).  

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

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. 

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 oferty.      

16. Termin związania ofertą. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

17.1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy stanowi załącznik nr 7;  

 

 



 
 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

Załącznik nr I Specyfikacja techniczna  

Załącznik nr 2 Oświadczenie o podwykonawcach 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24  

ust.1 pkt 2  

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw 

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy 

Załącznik A mapa 

 

 

 

 

      

     

 


