
Świdnik, dnia 21.08.2014r. 

 

Ogłoszenie 

 

O przetargu nieograniczonym pn.  Zaprojektowanie i budowa budynku szybkiej odprawy 

pasażerów i pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego  

 

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) 

 

Numer ogłoszenia: ZP/BS/2014; data zamieszczenia: 21.08.2014r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – robota budowlana 

 

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  6 00 

 

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 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. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i PFU. 

 

II.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

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

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 

 

II.5) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Opracowanie dokumentacji projektowej:  

Projekt budowlany - 90 dni od dnia podpisania umowy 

http://www.portlotniczy.lublin.pl/


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. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  

85 000 PLN. 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

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. 

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. 

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

dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

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. 

 

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

którzy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie) należycie zgodnie z sekcjąIII.3) pkt. 

5.1. 

 

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

a) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i 2 muszą zostać spełnione 

 przez wykonawców łącznie. 

b) 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. 



7. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną 

dopuszczone do badania i oceny. 

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

postępowania. 

 

 

III.3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu 

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 11 do SIWZ, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 11 

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. 

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

Regulaminu Wykonawca przedkłada: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiący 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. 

4. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

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

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla wykonawcy 

 

5. 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 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 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 



czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

 

5.1    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 

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  

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 

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. 

b)   złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie co najmniej  

 

 



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 

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  

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 

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. 

 



5.2. 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. 

 

5.3. W zakresie warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykażą: 

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 

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; 

 

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 

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.  

 

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 

 

III.3.3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

 

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. 

 

1.Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:  



a)  gdy wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w 

interesie Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy w 

określonym pierwotnie terminie,  

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie  prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku  budowy, trwających dłużej niż 2 dni. 

d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań,  

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w 

Umowie, 

3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 

nie leży w interesie Zamawiającego, 

3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:  

- ad pkt. 1) -zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:  

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,  

lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  

lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych , 

lit. d) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych  

przedmiotem umowy,  

- ad pkt 2) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę; 

-ad pkt 3) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, 

 

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: 05.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin S.A. 

ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, recepcja. 

 



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  Paweł Jarecki  tel. 609 909 517 

· w zakresie formalno – prawnym: Pani Justyna Koślak tel. 81 458 14 42 


