
Lublin: Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń stanowiących wyposażenie 

bramy wjazdowej do lotniska 

Numer ogłoszenia: 296500 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

lubelskie, tel. 81 534 74 40, faks 81 534 74 41. 

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

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem i 

instalacją urządzeń stanowiących wyposażenie bramy wjazdowej do lotniska. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Część I: 

dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowej, nie używanej wcześniej do 

prezentacji, pochodzącej ze standardowej linii produkcyjnej producenta, stacjonarnej bramki 

do wykrywania metali, która powinna wykrywać obecność metalowych przedmiotów w 

trakcie przemieszczania się osoby przez kontrolowaną strefę. Część II: dostawa, montaż i 

uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowego, nie używanego wcześniej do prezentacji, 

pochodzącego ze standardowej linii produkcyjnej producenta, stacjonarnego monitora 

promieniowania, który powinien wykrywać obecność promieniowania gamma i 

neutronowego w trakcie przemieszczania się pojazdów przez kontrolowaną strefę oraz 

dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowego, nie używanego wcześniej 

do prezentacji, pochodzącego ze standardowej linii produkcyjnej producenta, urządzenia 

rentgenowskiego do kontrolowania bagażu i przesyłek. 2. Przeprowadzenie szkolenia 

personelu Zamawiającego - 15 osób. 3. Minimalne parametry dotyczące przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik 1B (a, b) do SIWZ- specyfikacja techniczna.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.34.10.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

17.09.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Dla części I: 5 000 PLN Dla części II: 10 000 PLN 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni 

wykonawcy, którzy 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 

dostaw polegających na: dla części I: co najmniej jednej dostawy (wraz z 

montażem i instalacją) bramki do wykrywania metalu; dla części II: co 

najmniej jednej dostawy (wraz z montażem i instalacją) stacjonarnego 

monitora promieniowania oraz urządzenia rentgenowskiego. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 



 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 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 wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

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

ustawy 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) 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.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnej zmiany postanowień Umowy jeśli wystąpią 

niżej wymienione okoliczności mające wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia: 1. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany 



sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) niedostępność na rynku 

materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku 

części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji Przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji; c) konieczność zrealizowania 

Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa, 2. Zmiany, o których mowa w lit.a. i/lub lit. b. i/lub c. nie 

mogą być podstawą zwiększenia ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

Każda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności 

wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmiany samoistne, o ile 

nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie 

Wykonawcy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania Przedmiotu zamówienia 

w przypadku, gdy jego wykonanie jest związane lub uzależnione od wykonania przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie, z którymi Zamawiający jest związany umową, czynności, 

robót i/lub zadań, bez ukończenia których nie jest możliwe wykonanie Przedmiotu 

zamówienia w umówionym terminie. 5. Ponadto zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenie zmian w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie 

Przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, b) zmiany obowiązującej stawki VAT; c) 

wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 6. Nie stanowi zmiany umowy w 

rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) zmiany danych 

teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c) zmiany 

pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) 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: Port 

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

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 20.08.2012 godzina 14:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 

Lublin. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Lubelskiego na lata 2007-2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 



CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnej bramki do 

wykrywania metali- 1 szt.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dostawa, 

montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowej, nie używanej wcześniej do 

prezentacji, pochodzącej ze standardowej linii produkcyjnej producenta, stacjonarnej 

bramki do wykrywania metali, która powinna wykrywać obecność metalowych 

przedmiotów w trakcie przemieszczania się osoby przez kontrolowaną strefę. 

Minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A (a) do 

SIWZ- specyfikacja techniczna. 2. Przeprowadzenie szkolenia personelu 

Zamawiającego.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.34.10.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.09.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej stacjonarnej 

bramki do wykrywania metali oraz fabrycznie nowego urządzenia rentgenowskiego do 

kontrolowania bagażu i przesyłek- 1 szt.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa, 

montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowej, nie używanej wcześniej do 

prezentacji, pochodzącej ze standardowej linii produkcyjnej producenta, stacjonarnej 

bramki do wykrywania metali, która powinna wykrywać obecność metalowych 

przedmiotów w trakcie przemieszczania się osoby przez kontrolowaną strefę wraz z 

dostawą, montażem i uruchomieniem jednej sztuki fabrycznie nowego, nie używanego 

wcześniej do prezentacji, pochodzącego ze standardowej linii produkcyjnej 

producenta, urządzenia rentgenowskiego do kontrolowania bagażu i przesyłek. 

Minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A (b) do 

SIWZ- specyfikacja techniczna. 2. Przeprowadzenie szkolenia personelu 

Zamawiającego.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.34.10.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.09.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


