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Świdnik, dnia 05.07.2017r. 
 

Ogłoszenie 
 
O przetargu nieograniczonym pn. Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie 

Lotniczym Lublin S.A. 

Przedmiotowe 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 (dalej Regulamin). 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługę. 
 
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 81 470  46 00 
 
Adres do korespondencji: 
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1 
21-040 Świdnik, PL 
 

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: 
 
Przedmiotem zamówienia  jest realizacja zamierzenia pn. „Usługa sprzątania, utrzymania czystości  

i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. 
 
II.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

90910000-9 usługi sprzątania 

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 w wysokości nieprzekraczających 
łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. 
 
II.5) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

2.5.1. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.  

2.5.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia usługi przez Wykonawcę,   

w przypadku, przedłużenia się procedury wyboru Wykonawcy w postępowaniu.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) WADIUM 
3.1.1. Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  
5 000 PLN. 
 
III.2 ) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

3.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

3.2.1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

3.2.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wprowadzenia określonej działalności zawodowej, 

http://www.portlotniczy.lublin.pl/
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o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
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. 

3.2.2. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, określone: 

3.2.2.1. w pkt. 3.2.1.2.a) zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wdrożony 

system zarządzania jakością np. ISO lub innych równoważnych systemów zarządzania jakością. 

3.2.2.2. w pkt. 3.2.1.2.b) zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą wykonanie w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli ten okres jest krótszy - w tym 

okresie ) należycie:  

a) co najmniej jedną usługę sprzątania/utrzymania czystości w budynku użyteczności publicznej 
(w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2015r. 
poz.1422) z ograniczonym dostępem (obiekty chronione,  
w których wydzielono obszary, do których dostęp ograniczony jest poprzez zastosowanie 
systemu kontroli dostępu lub obszar obiektu chronionego specjalnie oznakowany w celu 
ograniczenia dostępu osób niepowołanych oraz strefy  gdzie dostęp jest możliwy jedynie po 
uzyskaniu czasowej karty identyfikacyjnej i karty dostępu oraz po poddaniu się kontroli 
osobistej ) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 10 000 m2 przez okres co najmniej 
kolejnych 12 miesięcy. 

3.2.3 w pkt. 3.2.1.2.c) zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie następującego 

sprzętu o minimalnych parametrach: 

1) urządzenia do maszynowego szorowania – mycia, samojezdne akumulatorowe do 
pracy ciągłej minimum 4 h (z siedliskiem dla obsługi), która szoruje (czyści) na mokro 
powierzchnie sprzątane (moc silnika szczotki min 3 X 400W) i dokładnie zbiera-odsysa 
wodę (moc silnika ssania min 400W), wydajność tej maszyny myjącej powinna 
zapewnić sprzątnięcie od 3000 do 5000 m2/h., szerokość robocza minimum 500 mm., 
pojemność zbiornika na wodę około 60 l a na środek czyszczący minimum 10 l  
z możliwością dozowania zdalnego z pulpitu operatora – szt. 1  

2) polerki – froterki– moc silnika min 1500W, prędkość pracy min 1500 obrotów  
na minutę i układ odsysania, szerokość robocza minimum 450 mm – szt. 1 

3) odkurzacza przemysłowego (na sucho i mokro o minimalnych parametrach: moc 
min.1500W, przepływ powietrza około 40l/s, podciśnienie minimum 2500 mm, pojemnik 
na sucho min. 40 l, pojemnik na mokro min. 30 l i poziom hałasu nie większy niż 64dB- 
szt.1. 

3.2.4. w pkt. 3.1.2.c) zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie minimum  

10 osobami, które będą przeszkolone i gotowe w każdej chwili do wykonania zadań określonych  

w umowie oraz  minimum 2 osobami do pełnienia nadzoru, koordynacji nad personelem (kadra 

nadzorująca wykonawcy). 

3.2.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. 

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

3.2.6.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1. muszą zostać spełnione 

przez wykonawców łącznie. 

3.2.6.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy  

w okolicznościach o których mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu musi zostać wykazany przez 

każdego  

z wykonawców. 

3.2.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni  
z postępowania. 
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3.2.8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 3 Regulaminu. 

 
III. 3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
3.3.1. Oświadczenia lub dokumenty, składane wraz z ofertą  w celu potwierdzenia że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału: 

3.3.1.1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  
3.3.1.2. oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  
3.3.1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.3.1.4. wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 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 usługi zostały lub są 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; przy czym dowodami, o których mowa,  
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.   

3.3.1.5. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie  
do dysponowania tymi zasobami; 

3.3.1.6. oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu co najmniej 10 osobami, które będą 
przeszkolone i gotowe do wykonywania czynności sprzątania określonych w umowie raz 
minimum 2 osobami do pełnienia nadzoru, koordynacji nad personelem (kadra nadzorująca 
wykonawcy).  

3.3.1.7. dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu zarządzania jakością wraz  
ze wskazaniem okresu jego ważności (certyfikaty, inne dokumenty). 

3.3.1.8. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

3.3.1.9. Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach działając w jego imieniu i na jego rzecz. 
3.3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 10.1.3. składa dokument lub dokumenty 
wystawione 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 ofert. 

3.3.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.10.2., zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem- wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3.3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów  
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
dokument, złożony w oryginale, musi określić w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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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 

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. 
 
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:  
Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik. 
 
V.2) Termin składania ofert: 13 lipca 2017 roku do godziny 12:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin S.A.  
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, recepcja. 
V.2a) Termin i miejsce otwarcia ofert: 13 lipca 2017 roku o godzinie 12:10, miejsce: Port Lotniczy Lublin 
S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, sala konferencyjna. 
 
V.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
VI.) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 
· w zakresie merytorycznym: Pan  Wiesław Trawiński  tel. 609 760 508 
· w zakresie formalnym: Pani Justyna Koślak tel. 81 458 14 42 

 


