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Świdnik, dn. 11.07.2017 roku. 
 
 
 
 
 
 

ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A. 
 

1. Zamawiający: 
Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin 
telefon: 81 45 81 400 
faks:  81 470 46 00 
Strona www:  portlotniczy.lublin.pl 
e-mail:   info@portlotniczy.lublin.pl 
(adres do korespondencji: 21 – 040 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1) 

 
 

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt.9.2.2. SIWZ nadając mu następujące brzmienie: 
 

9.2.2. w pkt. 9.1.2.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 8 000 m2 przez okres, co najmniej kolejnych 12 
miesięcy. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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1) Oferta powinna zawierać cenę wyrażoną w złotych wraz z podatkiem od towarów i 

usług oraz obejmować inne podatki i daniny publiczne.  
2) Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w SIWZ. W cenie świadczenia usług objętych przedmiotem 
zamówienia powinny być ujęte wszystkie koszty (materiałowe, osobowe) związane z 
wykonaniem zamówienia: m.in. z zapewnianiem niezbędnych do wykonania 
zamówienia środków i sprzętu. Podane  
w ofercie ceny powinny uwzględniać koszty wykonania usługi zgodnie z 
szczegółowym zakresem prac i częstotliwością ich wykonywania.  

3) Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, 
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

4) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
5) Do obliczenia ceny oferty niezbędne jest wypełnienie Formularza cenowego 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ten 
formularz oraz dokonać obliczeń matematycznych zgodnie ze wskazówkami tam 
zawartymi. Zsumowane wartości brutto (cena brutto oferty) należy wpisać do 
Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).  

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
1) Każdy wykonawca będzie oceniany wg kryterium - cena w skali od 0 do 100 punktów. 
2) Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 
3) Cena oferty brutto winna być wpisana w złotych polskich liczbowo oraz słownie. 
4) Waga kryterium (udział w ocenie) cena – 100. 
5) Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na 

podstawie wzoru: 
 

Najniższa cena brutto 
zaproponowanej oferty 

Liczba punktów =       --------------------------------       ×      100  
Cena badanej oferty 

 

 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu 
oraz uzyska największą liczbę punktów. 

 

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest 

podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną 
ofertą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą przekaże 
Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób 
upoważnionych  do kontaktów w ramach realizacji umowy. 

3) 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. 

4) Wykonawca  przedłoży do wglądu Zleceniodawcy oryginał polisy ubezpieczeniowej  
dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę minimum 300 000,00 złotych w dniu podpisania 
umowy.  

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 Wzór umowy stanowi załącznik nr 12.  
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
przedmiotowym postępowaniu. 

 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

17. Do postępowania prowadzonego na powyższych zasadach nie mają zastosowania 
środki ochrony prawnej. 

 
 
 
Załączniki jawne: 
 
Załącznik Nr 1 – „Formularz Ofertowy”. 
Załącznik Nr 2 – „Formularz Cenowy” 
Załącznik Nr 3 – „Szczegółowy kosztorys cenowy” 
Załącznik Nr 4 – „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu”. 
Załącznik Nr 5 – „Oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”. 
Załącznik Nr 6 – „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”. 

Załącznik Nr 7 – „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami”. 

Załącznik Nr 8 – „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)”. 

Załącznik Nr 9 – „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”. 

Załącznik Nr 10 
– 

„Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach działając w jego imieniu i na jego 
rzecz”. 

Załącznik Nr 11 
– 

„Oświadczeniem o zachowaniu poufności” – w celu uzyskania pełnych materiałów 
przetargowych oraz odpowiedzi na zapytania Oferenta”. 

Załącznik Nr 12 
– 

„Wzór umowy”. 

 
Załączniki, które Oferent uzyska po złożeniu Załącznika Nr 11: 
Załącznik Nr 13 – „Wykaz Pomieszczeń w budynkach Terminal, BTG i Baza Paliw - (na 7 arkuszach), 
Załącznik Nr 14 – „Plan Graficzny budynku – Terminal poziom -1 (piwnica) - (na 1 arkuszu), 
Załącznik Nr 15 – „Plan Graficzny budynku – Terminal poziom 0 (parter) - (na 1 arkuszu), 
Załącznik Nr 16 – „Plan Graficzny budynku – BTG poziom 0 (parter) - (na 1 arkuszu), 
Załącznik Nr 17 – „Plan Graficzny budynku – BTG poziom +1 (I piętro) - (na 1 arkuszu), 
Załącznik Nr 18 – „Plan Graficzny budynku – Baza Paliw poziom 0 (parter) - (na 1 arkuszu). 

 

 


