
1 

 

Świdnik, dnia 21.08. 2014 r. 

 

  

 

  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

  

 

Zaprojektowanie i budowa budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego  

  

1.      Zamawiający: 

 

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

 

telefon:           81 458 14 00             

 

faks:                81 470 4600 

 

Strona:            www.portlotniczy.lublin.pl 

 

e-mail:             info@portlotniczy.lublin.pl 

 

(adres do korespondencji: 21 - 040 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego1) 

 

 

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 przewiduje zamówienia uzupełniające. 

 

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. 

http://www.portlotniczy.lublin.pl/
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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) regulamin- należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień podprogowych w 

ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- 

Prawo Zamówień Publicznych.  

 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

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. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia  

 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa 

budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie Portu Lotniczego Lublin oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

4.1.1.Zakres zamówienia obejmuje:                                           

 

1. sporządzenie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego na podstawie 

programu funkcjonalno - użytkowego przekazanego przez Zamawiającego i uzyskanie dla 

niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń, obejmującego swym 

zakresem: projekt budowlany budynku szybkiej obsługi wraz z zagospodarowaniem, 

urządzeniem i uzbrojeniem terenu – branże architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, 

elektryczna, teletechniczna, drogowa – 6 egz. w tym w szczególności:  

- projekt zagospodarowania terenu wraz z ukształtowaniem terenów zielonych,  

- dla budynku: projekt architektoniczno – budowlany, projekt konstrukcyjny, projekt 

 instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych,  

- projekt sieci zewnętrznych – elektryczne, 

- projekt sieci zewnętrznych – teletechniczne, 

- projekt sieci zewnętrznych – sanitarne ( wodociągowe, kanalizacja deszczowa, 

 kanalizacja sanitarna ) 

- projekt drogowy przedstawiający projektowany układ dróg i chodników, 

2.   uzyskanie pozwolenia na budowę po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego; 

3.  sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót oraz kosztorysów robót budowlanych  obejmujących swym zakresem  projekt 

wykonawczy budynku szybkiej obsługi wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i 

uzbrojeniem terenu – branże: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, 

teletechniczna, drogowa – 6 egz., kosztorys inwestorski - 2 egz., przedmiar robót - 2 egz., 

oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. w 

tym w szczególności:  

- dla budynku: projekt architektoniczno – budowlany, projekt konstrukcyjny, projekt 

 instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych,  

- projekt sieci zewnętrznych – elektryczne, 

- projekt sieci zewnętrznych – teletechniczne, 

- projekt sieci zewnętrznych – sanitarne ( wodociągowe, kanalizacja deszczowa, 

 kanalizacja sanitarna ) 

- projekt drogowy przedstawiający projektowany układ dróg i chodników, 

 

4.  wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. C m. in. obejmuje: 

a) wykonanie budynku szybkiej obsługi (zgodnie z projektem), 

b) wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. 

c) wykonanie wszystkich przyłączy, dojść i dojazdów. 

d) przebudowę infrastruktury związanej z nowoprojektowanym budynkiem  

e) wyposażenie obiektu  w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym. 

f) usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót, 

g) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 

h) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 

i) inwentaryzację powykonawczą, 

j) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej. 

 

5.   zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji w zakresie 

obejmującym: 

 1) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4ppkt 

a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2006, Nr 156, poz 1118 ze 

zmianami), 

 2) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2006, Nr 156, poz 1118 ze zmianami ) oraz zgodnie z 

§ 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 953 ze 

zmianami), 

 3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

 4) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

 5) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 
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6.  wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi wszystkich urządzeń 

znajdujących się w obiekcie, przeszkolenie pracowników PLL w zakresie obsługi 

dostarczanych urządzeń, a także rozruch urządzeń; 

 

7.  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego. 

 

Projekt w fazie roboczej należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym, wykorzystując 

zwłaszcza do tego cotygodniowe narady koordynacyjne.  

 

Wykonawca będzie informować Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac 

przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy 

usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie  

z umową, i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 

dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462). Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia 

konieczne do właściwego zaprojektowania i wykonania obiektów, w szczególności: 

-  zgodność projektu z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

-  zgodność projektu z wymaganiami ochrony ppoż. 

- zgodność projektu z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

sanitarno-epidemiologicznej, 

które są niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na 

budowę. 

 

Projekt wykonawczy zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.). Projekt wykonawczy powinien uzupełniać oraz uszczegóławiać projekt budowlany w 

zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych 

oraz sporządzenia przedmiaru robót. 

 

Kosztorys robót budowlanych zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-



5 

 

użytkowym ( Dz. U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) z uwzględnieniem takiego podziału 

zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków 

trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 

Klasyfikacji Środków Trwałych ( Dz. U. nr 242, poz. 1622 ) z podziałem na gminy: Świdnik, 

Wólka. Kosztorys będzie ponadto zawierał wycenę wielobranżowej dokumentacji 

budowlanej, wykonawczej ( obie w rozbiciu na poszczególne branże ) oraz koszty nadzoru 

autorskiego. 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) zostaną sporządzone zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 

202, poz. 2072 z późn. zm.). Jako dokument odniesienia stanowiący podstawę wykonania i 

odbioru robót należy przyjąć aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

opracowane przez ITB oraz tam, gdzie jest to zwyczajowo stosowane przywołać odpowiednie 

normy. 

 

Wersja elektroniczna dokumentów wykonawcy zostanie przedłożona w formacie: część 

opisowa i kosztorysy - „PDF”, doc, „xls” oraz rysunkowa -„dwg” i pdf. 

 

W przypadku zmiany przepisów, dokumentację będące przedmiotem zamówienia należy 

wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili przekazywania jej Zamawiającemu. 

 

Zamówienie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwoleniem na 

budowę, opracowaną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i zaleceniami 

inwestora oraz na warunkach określonych umową.  

 

Szczegółowe informacje i zakres robót dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 

 

4.2. Wykonawca obowiązany jest do starannego zapoznania się z informacjami 

przedłożonymi przez Zamawiającego dotyczącymi niniejszego przedmiotu zamówienia, 

należytej  oceny kompleksowego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. Zaniedbanie tych obowiązków, w szczególności poprzez błędne lub 

niedostateczne zapoznanie się z dokumentacją, nie uzasadnia ze strony Wykonawcy żadnych 

roszczeń wobec Zamawiającego. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja nie 

nadaje się do prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, wynikające 

z opisu przedmiotu zamówienia, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, 

Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest  do określenia ceny ryczałtowej  obejmującej wszelkie koszty i 

elementy kształtujące cenę niezbędne do wykonania całości zamówienia z zachowaniem 

wymogów, rodzajów rozwiązań, technologii, materiałów, urządzeń, obowiązujących 

przepisach oraz niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
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4.3. Nadmienia się, że: 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do obecności na cotygodniowych naradach 

koordynacyjnych, celem omówienia i sprawdzenia postępu prac projektowych a także 

robót budowlanych. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, realizując niniejszy przedmiot zamówienia, 

spowoduje swoją ingerencją lub zaniedbaniem pogorszenie parametrów lub 

zniszczenie istniejącego zagospodarowania terenu, elementów konstrukcyjnych, 

urządzeń, instalacji, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich  do stanu 

pierwotnego własnym staraniem i na własny koszt. 

3.  Jeżeli w jakiejkolwiek części dokumentacji nie wskazano warunków odbioru robót za 

obowiązujące w takim przypadku należy przyjąć obowiązujące, stosownie do zakresu 

robót, warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez ITB. Do 

realizacji przedmiotu zamówienia mają zastosowanie postanowienia najnowszych 

norm i przepisów stosownie do zakresu, którego dotyczą. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiału przedłożyć jego 

dokumentację  upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego w celu uzyskania 

akceptacji do wbudowania. 

 

5. Prace należy prowadzić w sposób czysty, zabezpieczając istniejące elementy przed 

zniszczeniem.  

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania czystości podczas 

prowadzenia prac. 

 

7. Roboty będą prowadzone w części na terenie czynnego portu lotniczego w związku z 

czym Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do obowiązujących 

procedur uzyskiwania dostępu do miejsca robót. 

 

8. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do stosowania 

się do zarządzeń wskazanych w załącznikach A, B, C do PFU. 

 

9. Zamawiający deklaruje, że na potrzeby budowy umożliwi Wykonawcy pobór energii 

elektrycznej i wody pod warunkiem opomiarowania w/w mediów. Czynny wodociąg 

znajduje się bezpośrednio w miejscu prowadzonych robót, zaś energię elektryczną na 

potrzeby budowy należy doprowadzić z pobliskiego budynku BTG. 

 

10.  Zamawiający udostępni odpłatnie (faktura) do realizacji zamówienia energię 

elektryczną oraz ciepłą i zimną wodę zgodnie z następującymi stawkami: 

 

 1m3 wody -3,50 zł netto 

 1kWh 0,60 zł/kWh  
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11. Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie w uzgodnieniu z Zamawiającym po lewej 

stronie drogi wjazdowej na lotnisko, w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.                                

 Przebudowę bramy B01 i furtki należy wykonać w miesiącach kwiecień – lipiec 2015 

 r. dokładny termin należy uzgodnić Zamawiającym. 

 

12. Na dzień zakończenia robót należy zdemontować wykonane na czas realizacji robót 

wygrodzenie terenu realizacji robót za pomocą ogrodzenia spełniającego wymagania 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 

sierpnia 2013 r. „w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk 

użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji” ( Dz. U. z dnia 4 

września 2013 r. poz. 1020 ). Elementy ogrodzenia należy złożyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego przy budynku BTG, a teren uporządkować – 

wyrównać, zahumusować i posiać trawę. Wykonane na czas realizacji robót 

wygrodzenie o parametrach opisanych powyżej, po zakończeniu budowy staje się 

własnością Zamawiającego. 

 

13. Istniejące ogrodzenie strefy buforowej od strony zachodniej należy przenieść w 

uzgodnieniu z Zamawiającym na krawędź drogi wjazdowej na lotnisko. Zamawiający 

wyraża zgodę na przystosowanie do wymogów lotniskowych istniejącego odcinka 

ogrodzenia strefy buforowej pod warunkiem jego przeniesienia w ww. miejsce a 

następnie odzyskania w stanie niezniszczonym. 

 

14. Elementy zdemontowanego na czas realizacji robót ogrodzenia lotniska należy złożyć 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy budynku BTG, a następnie 

odtworzyć ogrodzenie w miejscu jego obecnego posadowienia przed zakończeniem 

wszystkich robót oraz przed demontażem dodatkowego ogrodzenia wykonanego na 

czas realizacji robót ze względu na konieczność zachowania szczelności stref. 

Powyższe czynności zostaną wykonane ściśle w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 

15. Przeniesienie i podłączenie Rapiscana 627 XR oraz bramki WTMD z budynku 

kontenerowego do budynku nowopowstałego wykonać w uzgodnieniu i koordynacji z 

Zamawiającym, w ciągu 5 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie a przed protokołem przekazania obiektu. 

 

16.  Przeniesienie „terminala kontrolnego stacjonarnych monitorów promieniowania” 

obsługującego bramki dozymetryczne przy bramie B01 oraz przełączenie zasilania i 

przeniesienie sterowania bramkami z budynku kontenerowego do budynku 

nowopowstałego wykonać w uzgodnieniu i koordynacji z Zamawiającym, w ciągu 5 

dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie a przed 

protokołem przekazania obiektu   

 

17. Przełączenie zasilania i przeniesienie sterowania bramy przesuwnej B01 z budynku 
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kontenerowego do budynku nowopowstałego wykonać w uzgodnieniu i koordynacji z 

Zamawiającym, w ciągu 5 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie a przed protokołem przekazania obiektu   

 

18. Przełączenie zasilania szlabanu z budynku kontenerowego do budynku 

nowopowstałego wykonać w uzgodnieniu i koordynacji z Zamawiającym, w ciągu 5 

dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie a przed 

protokołem przekazania obiektu  

 

4.4. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do zgłoszenia i 

przeszkolenia minimum 3 osób, które w okresie realizacji inwestycji, a następnie w okresie 

gwarancji uzyskają stałe przepustki na teren Portu Lotniczego Lublin i będą pełniły rolę 

„opiekunów” dla ekip pracujących w strefie dozorowanej i zastrzeżonej.  

 

Szkolenie jest odpłatne – 100 złotych/ os. 

 

4.4.1. Aby uzyskać  czasową kartę identyfikacyjną( stałą przepustkę ) należy złożyć  

następujące dokumenty: 

1. Wniosek o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek – tzw. sprawdzenie 

ze Straży Granicznej. 

2. Certyfikat szkolenia z zakresu Świadomości ochrony lotnictwa cywilnego po odbyciu 

stosownego szkolenia (szkolenie jednodniowe) 

3. Szkolenie z zakresu poruszania się pojazdów i pieszych po terenie portu lotniczego 

(szkolenie jednodniowe) 

 

 

5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

CPV - 71320000-7, 45210000-2, 45300000-0,  45400000-1, 45233120-6, 45233000-9 

 

6. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej:  

Projekt budowlany - 90 dni od dnia podpisania umowy 

Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski – 60 dni od dnia 

zaakceptowania projektu budowlanego 

Roboty budowlane: zakończenie robót wpisem do dziennika budowy, potwierdzone przez 

inspektorów nadzoru do dnia 20.08.2015 

Prawomocne Pozwolenie na użytkowanie do dnia 20.10.2015 

 

Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych oraz w trakcie 

wykonywania czynności odbiorowych. 
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7. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającym 

 

7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać 

do zamawiającego: 

 

za pomocą telefaksu na nr - 81 470 4600 

 

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

 

pisemnie na adres -Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 

Świdnik 

 

7.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 

7.3.1.  w zakresie merytorycznym:  Pan Paweł Jarecki  tel. 609 909 517 

 

7.3.2.  w zakresie formalno - prawnym:  Pani Justyna Koślak tel. 81 458 14 42 

 

7.4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot 

zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 

 

7.5. W przypadku przekazania przez zamawiającego lub Wykonawcę oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

 

8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

 

8.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z przekazanym pisemnie, faxem, 

wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść 

pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści informację na 

własnej stronie internetowej (www.portlotniczy.lublin.pl- zakładka BIP) pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pp. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
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udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

8.3. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, zamawiający nie wydłuża terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

 

8.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w 

celu wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 

zmianę przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia i umieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

 

8.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o 

tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

 

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

tych warunków  

 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

 

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

odpowiednie przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

 

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. 

  

9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w par. 14 

Regulaminu. 

  

9.3. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, 

dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia – nie spełnia. 
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9.4. 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. 

 

9.4.1. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, 

którzy: 

 

a)wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( 

jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie) należycie:  

 

1) co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budynku przynależnego 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 

przy czym każdy z ww. obiektów wyposażony był w szczególności w: 

- instalacje wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne z kompletnym 

układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z 

nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

- elektroenergetyczne zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronne i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacje teletechniczne: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i monitoringu BMS 

wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i instalacji 

technologicznych objętych systemem BMS 

 

Lub 

 

2) co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budynku przynależnego 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 

Oraz 

co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w budynku przynależnym 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 instalacji wod-

kan, grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z kompletnym układem 

kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z nadrzędnym 

systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

Oraz 

co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w budynku przynależnym 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 instalacji 

elektroenergetycznych zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronnych i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacji teletechnicznych: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i monitoringu BMS 

wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i instalacji 

technologicznych objętych systemem BMS 
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b) wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  

( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie) należycie: 

 

1) co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane, przy czym 

każdy z ww. obiektów wyposażony był w szczególności w: 

- instalacje wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne z kompletnym 

układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z 

nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

- elektroenergetyczne zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronne i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacje teletechniczne: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i monitoringu BMS 

wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i instalacji 

technologicznych objętych systemem BMS 

 

Lub 

 

2) co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane 

Oraz 

co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane w zakresie 

instalacji wod-kan, grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z 

kompletnym układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do 

pracy z nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

Oraz 

co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane w zakresie 

instalacji elektroenergetycznych zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, 

ochronnych i uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak 

również instalacji teletechnicznych: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i 

monitoringu BMS wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i 

instalacji technologicznych objętych systemem BMS 

 

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

 

 warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1 i 9.4.1 muszą zostać 

spełnione przez wykonawców łącznie. 
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 brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach o których mowa w § 14 Regulaminu musi zostać wykazany przez 

każdego z wykonawców. 

 

9.6. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną 

dopuszczone do badania i oceny. 

 

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

postępowania. 

 

 

10. 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 

 

10.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w par. 12 Regulaminu 

przedkłada: 

 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w par. 12 

Regulaminu, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 

 

10.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 

6 do SIWZ, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o 

których mowa w par. 12 Regulaminu składa co najmniej jeden z Wykonawców spełniający te 

warunki albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 

 

10.3.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w § 12 

Regulaminu, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, 

należy złożyć następujące dokumenty:  

 

a. wykaz wykonanych głównych robót, w okresie ostatnich 5 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 roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr 12) oraz załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono;  

b. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
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podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 

czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr    ) 

10.3.1    określenie robót, których obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenie poświadczeń, w tym informacja o dostawach, niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie:  

 

wykaz winien wskazywać wykonanie: 

 

1)co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budynku przynależnego 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII 

zgodnie z ustawa prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 przy czym każdy z 

ww. obiektów wyposażony był w szczególności w: 

- instalacje wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne z kompletnym 

układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z 

nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

- elektroenergetyczne zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronne i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacje teletechniczne: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i monitoringu BMS 

wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i instalacji 

technologicznych objętych systemem BMS 

 

Lub 

 

2) co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budynku przynależnego 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 

Oraz 

co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w budynku przynależnym 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 instalacji wod-

kan, grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z kompletnym układem 

kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z nadrzędnym 

systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

Oraz 

co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w budynku przynależnym 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 instalacji 

elektroenergetycznych zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronnych i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacji teletechnicznych: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i monitoringu BMS 

wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i instalacji 

technologicznych objętych systemem BMS 

 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie  

 

oraz 

 

1) wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane, przy czym 

każdy z ww. obiektów wyposażony był w szczególności w: 

- instalacje wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne z kompletnym 

układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z 

nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

- elektroenergetyczne zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronne i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacje teletechniczne: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i monitoringu BMS 

wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i instalacji 

technologicznych objętych systemem BMS 

 

Lub 

 

2) co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane 

Oraz 

co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane w zakresie 

instalacji wod-kan, grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z 

kompletnym układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do 

pracy z nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

Oraz 

co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane w zakresie 

instalacji elektroenergetycznych zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, 

ochronnych i uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak 

również instalacji teletechnicznych: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i 

monitoringu BMS wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i 

instalacji technologicznych objętych systemem BMS 

 

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

w tym okresie) należycie. 

 

złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie  
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1) co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budynku przynależnego do 

jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII zgodnie z 

ustawa prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 , przy czym każdy z ww. 

obiektów wyposażony był w szczególności w: 

- instalacje wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne z kompletnym 

układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z 

nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

- elektroenergetyczne zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronne i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacje teletechniczne: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i monitoringu BMS 

wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i instalacji 

technologicznych objętych systemem BMS 

 

Lub 

 

2) co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budynku przynależnego 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 

Oraz 

co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w budynku przynależnym 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 instalacji wod-

kan, grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z kompletnym układem 

kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z nadrzędnym 

systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

Oraz 

co najmniej jednej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w budynku przynależnym 

do jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII  

zgodnie z ustawą prawo budowlane o powierzchni użytkowej min. 500 m2 instalacji 

elektroenergetycznych zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronnych i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacji teletechnicznych: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i monitoringu BMS 

wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i instalacji 

technologicznych objętych systemem BMS 

 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie 

 

oraz 

1) dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budynku przynależnego do jednej z 

kategorii obiektów budowlanych: IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z 

ustawą prawo budowlane, przy czym każdy z ww. obiektów wyposażony był w szczególności 

w: 

- instalacje wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne z kompletnym 
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układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do pracy z 

nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

- elektroenergetyczne zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, ochronne i 

uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak również 

instalacje teletechniczne: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i monitoringu BMS 

wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i instalacji 

technologicznych objętych systemem BMS 

 

Lub 

 

2) co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane 

Oraz 

co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane w zakresie 

instalacji wod-kan, grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z 

kompletnym układem kompatybilnej automatyki zasilająco-sterującej przystosowanej do 

pracy z nadrzędnym systemem centralnego zarządzania budynku (BMS). 

Oraz 

co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla budynku 

przynależnego do jednej z kategorii obiektów budowlanych: 

IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII  zgodnie z ustawą prawo budowlane w zakresie 

instalacji elektroenergetycznych zasilania i rozdziału energii elektrycznej, oświetlenia, 

ochronnych i uziemień oraz ochrony odgromowej, zasilania urządzeń technologicznych jak 

również instalacji teletechnicznych: SSP, CCTV, KD, SSWiN, systemu automatyki i 

monitoringu BMS wraz z wizualizacją i oprogramowaniem dla wszystkich urządzeń i 

instalacji technologicznych objętych systemem BMS 

 

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

w tym okresie) należycie. 

 

2. W zakresie warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia wykażą: 

2.1.dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane 

wykonawcze w specjalności: 

 

a) co najmniej jednym kierownikiem budowy/robót z uprawnieniami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,  

b) co najmniej jednym kierownikiem budowy/robót w branży sanitarnej posiadającym 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności : instalacje i sieci sanitarne 

wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i wentylacyjne,  

c) co najmniej jednym kierownikiem budowy/robót z uprawnieniami budowlanymi bez 
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ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej,  

d) co najmniej jednym kierownikiem budowy/robót z uprawnieniami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

e) co najmniej jednym kierownikiem budowy/robót z uprawnieniami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej 

f) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, która posiada minimum 5 –letnie 

doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień bez ograniczeń; 

g) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada minimum 5 –

letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień bez ograniczeń; 

h) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, która posiada minimum 5 –letnie doświadczenie w projektowaniu od 

momentu uzyskania uprawnień bez ograniczeń; 

i) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej która posiada minimum 5 –letnie 

doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień bez ograniczeń; 

j) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej która posiada minimum 5 –letnie doświadczenie 

w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień bez ograniczeń; 

k) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności drogowej która posiada minimum 5 –letnie doświadczenie w 

projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień bez ograniczeń; 

 

10.4. Dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone są: 

 

 poświadczenie, 

 

 inny dokument - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej. 

 

10.5. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 

 

10.6.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 
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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. (wg załącznika nr 14). 

 

10.7. W zakresie potwierdzenia, ze Wykonawca niepodległa wykluczeniu na podstawie par.14 

Regulaminu Wykonawca przedkłada: 

 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik Nr 12 do SIWZ; 

 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o par.14 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu- 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

10.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 10.7. pp b) 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

10.9.  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.10.8., 

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- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

 

 

10.10. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej: 

 

1.      Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji, że nie należy do grupy 

kapitałowej (wg załącznika nr 13 ). 

 

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

 

a)      oświadczenie wymagane w pkt  10.1 oraz dokumenty wymagane w pkt 10.3, 10.4, 

10.6winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 

 

b)      dokumenty wymagane w pkt 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 winien złożyć każdy wykonawca. 
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10.12. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 9.1. 

oraz dokumenty, o których mowa w pkt  10.1, 10.6, 10.10 winne być składane w formie 

oryginału. 

 

10.13. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.3, 10.4, 10.7, 10.8 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\.  

 

10.14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

 

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

język polski. 

 

 

11.     Informacje dotyczące wadium 

 

1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium.  

 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

 

3. Zamawiający ustala wartość wadium w wysokości: 85 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt 

pięć tysięcy złotych). 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

 

1) pieniądzu; 

 

2) poręczeniach bankowych; 

 

3) gwarancjach bankowych; 

 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 

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

 

38 1130 1206 0028 9103 8520 0001 z dopiskiem: Wadium - Zaprojektowanie i budowa 

„budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie Portu Lotniczego  
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Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

 

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

 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III 

 

Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, recepcja przed upływem terminu składania ofert. 

 

7. 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. 

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert  

 

12.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizacje przedmiotu 

zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

12.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

 

12.3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje 

oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

12.4. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty oraz załączyć wymagane oświadczenia i 

dokumenty wymienione w SIWZ: 

 

a) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 10 SIWZ  

b) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 9) 

c) Tabelę Podziału Ceny Ryczałtowej (wg załącznika nr 10) 

d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 11 )  

e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 12) 

f) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji, że nie należy do 

grupy kapitałowej (wg załącznika nr 13) 

g) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg załącznika nr 14) Oświadczenia nie należy 

składać w przypadku posłużenia się zasobami własnymi. 

h) Oświadczenie o podwykonawcach (wg załącznika nr 15) Oświadczenia nie należy 

składać w przypadku wykonywania całości zamówienia przez wykonawcę siłami 

własnymi. 

i) Wykaz robót budowalnych (wg załącznika nr 16) 

j) Wykaz usług (wg załącznika nr 17) 
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k) Oświadczenie o dysponowaniu osobami (wg załącznika nr 18) 

 

12.5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty.  

 

12.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

mocodawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii; 

 

12.7.    Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności 

skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się 

parafować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 

12.8. Ofertę należy złożyć w zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta powinna być 

zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: ,, Zaprojektowanie i 

budowa budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

na terenie Portu Lotniczego”- nie otwierać przed dniem 05.09.14r. godz. 12.10. 

 

12.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając 

zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie 

oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej "zmiana oferty" lub "wycofanie oferty". 

 

12.10. Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez 

otwierania.  

 

12.11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  

a w treści oferty winna znajdować się informacja o ilości stron. 

 

12.12. Zaleca się przy sporządzaniu oferty do skorzystania ze wzorów oświadczeń, wykazów, 

formularza ofertowego przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedłożyć 

ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje 

określone przez Zamawiającego w przygotowanych przez niego wzorach. 

 

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

 

12.14.W przypadku złożenia przez Wykonawcę kilku ofert lub złożenie oferty zawierającej 

propozycje alternatywne Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez danego 

Wykonawcę. 
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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 05.09.2014r. godz. 12.00. 

 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 05.09.2014r. godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Port 

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

 

13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

13.4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, 

informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

 

13.5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 

przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, zamawiający prześle informację z 

otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.  

 

14.  Termin związania ofertą 

 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

15.  Opis sposobu obliczenia ceny 

 

15.1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.   

 

15.1.1. Cena ryczałtowa winna obejmować pełny zakres robót określonych w PFU (załącznik 

nr 8).   

15.2. Wykonawca zobowiązany jest  do określenia ceny ryczałtowej obejmującej wszelkie 

koszty i elementy kształtujące cenę niezbędne do wykonania całości zamówienia z 

zachowaniem wymogów, rodzajów rozwiązań, technologii, materiałów, urządzeń, 

obowiązujących przepisach oraz opisie przedmiotu zamówienia.  

 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.  
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15.3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia 

są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

 

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

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wszystkie obliczenia należy dokonać z 

dokładnością do pełnego grosza (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy 

kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówka poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 

0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 

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

 

15.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

15.7. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji 

przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy, w 

terminie do 21 dni od wykonania zamówienia oraz doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 

 

  

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

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

16.1. Każdy wykonawca będzie oceniany wg kryterium - cena w skali od 0 do 100 punktów.  

 

16.2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

 

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

 

16.4. Waga kryterium (udział w ocenie) cena - 100. 

 

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

wzoru: 

 

 

Najniższa cena brutto 

zaproponowanej oferty 

Liczba punktów = -------------------------------- × 100 

                                    Cena badanej oferty 

 

 

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

oraz uzyska największą liczbę punktów. 
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17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

17.1. 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. 

 

17.2. 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 wniosku. 

 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy należy złożyć przed 

podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci: 

 

1.1.  pieniądzu; 

1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

1.3. gwarancjach bankowych; 

1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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. 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na 

konto Zamawiającego: 38 1130 1206 0028 9103 8520 0001. 

 

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

termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

 

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: 

 

4.1. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony 

datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy.  

 

4.2. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony 
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datą termin odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres 

gwarancji obejmujący okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 

gwarancji ( 36 miesięcy plus 30 dni).   

 

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  

- ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-40 Świdnik. 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

( załącznik nr 19 do siwz ) 

 

  

20. Środki ochrony prawnej 

 

Do postępowania prowadzonego na powyższych zasadach nie mają zastosowania środki 

ochrony prawnej. 

 

  

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 wyniki badań gruntowo-wodnych 

Załącznik nr 2 szkic architektoniczny projektowanego budynku 

Załącznik nr  3 szkic niezbędnej przebudowy infrastruktury związanej z nowoprojektowanym 

budynkiem 

Załącznik nr 4/1 i 4/2 mapa z lokalizacją projektowanego obiektu i jego położeniem 

względem obiektów towarzyszących 

Załącznik nr 5 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Załącznik nr 6 zatwierdzenie materiałów do wbudowania 

Załącznik nr 7 zapytania o informację projektową 

Załącznik nr 8 Program Funkcjonalno- Użytkowy 

Załącznik A- zarządzenie Prezesa Zarządu PLL S.A. dot. wnoszenia przedmiotów 

zabronionych do strefy zastrzeżonej, jej części krytycznej i na pokład 

statku powietrznego 

Załącznik B -  zarządzenie Prezesa Zarządu PLL S.A.  w sprawie realizacji 

prac zleconych (serwisowych, konserwacyjnych) wykonywanych przez firmy 

zewnętrzne na terenie obiektów PLL S.A. 

Załącznik C- uchwała Zarządu spółki PLL S.A. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

bezpieczeństwa, ochrony i przepisów porządkowych na terenie portu Lotniczego 

Lublin. 

Załącznik nr 9 formularz ofertowy 
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Załącznik nr 10 Tabela Podziału Ceny Ryczałtowej 

Załącznik nr 11 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 12 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 13 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 14 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 15 Oświadczenie o podwykonawcach 

Załącznik nr 16 Wykaz robót  

Załącznik nr 17 wykaz usług 

Załącznik nr 18 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami 

Załącznik nr 19- Istotne postanowienia umowy 

 

 

  

 

  


