
Świdnik, dnia 11.03.2014r. 

 

Ogłoszenie 

 
O przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do 

całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.” 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówień podprogowych w ramach działalności 

sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień 

Publicznych (dalej Regulamin) 

 

Numer ogłoszenia: ZP/H/2014; data zamieszczenia: 11.03.2014r. 

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 81 458 16 00 

 

(adres do korespondencji: 21 – 040 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1) 

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: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wraz z montażem hali namiotowo-magazynowej 

do całorocznej eksploatacji, z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A., wraz z opracowaniem 

dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr AA do siwz.. 

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. 

 

 



Wykonawca dokona wyceny osobno na elementy (wg załączonej tabeli przedmiarowej): 

1. Prace projektowe 

2. Przygotowanie posadowienia hali namiotowo-magazynowej 

3. Dostawa, montaż hali 

 Nadmienia się, że: 

1.  Zamawiający nie przewiduje umieszczenia, na terenie lotniska, zaplecza budowy 

 Wykonawcy. Zamawiający udostępni zaplecze socjalne i niezbędny w tym zakresie 

dostęp do wody oraz wskaże miejsce postoju/parkowania jednostek sprzętowych Wykonawcy 

na terenie lotniska. 

2.  Energię elektryczną niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

 zobowiązany jest zabezpieczyć własnym staraniem i na własny koszt. 

3.  W przypadku, gdy wykonawca, realizując niniejszy przedmiot zamówienia, 

spowoduje swoją ingerencją lub zaniedbaniem pogorszenie parametrów lub  zniszczenie 

robót, elementów, urządzeń,  instalacji, Wykonawca zobowiązany jest  do przywrócenia ich  

do stanu pierwotnego  własnym staraniem i na własny koszt. 

4.  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. 

 Do realizacji przedmiotu zamówienia mają zastosowanie postanowienia najnowszych 

 norm i przepisów stosownie do zakresu, którego dotyczą. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiału przedłożyć jego 

 dokumentację  upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego w celu uzyskania 

 akceptacji do wbudowania. 

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

zniszczeniem.  

7.  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania czystości podczas 

prowadzenia prac. 

8.  Roboty będą prowadzone na terenie czynnego portu lotniczego wobec powyższego 

Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do obowiązujących procedur 

uzyskiwania dostępu do miejsca robót. 

 Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do stosowania 

się do zarządzeń wskazanych w załącznikach A, B, C oraz 

a)  codziennego przedkładania listy pracowników przed przystąpieniem do prac w celu 

uzyskania dostępu do miejsca wykonywania robót 

b) każdorazowo przed przystąpieniem do prac, przedkładanie służbom ochrony lotniska, 

wykazu urządzeń, sprzętu przewidzianego do używania w dniu pracy 

c) w przypadku przewidywanego wjazdu samochodów (transport, wywóz nieczystości, 

itp. wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do zgłoszenia służbom ochrony 



lotniska takiego przypadku z co najmniej 3-godzinnym  wyprzedzeniem, celem 

uzyskania odpowiednich przepustek oraz umożliwienia dokonania kontroli.  

 

II.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i 

obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem 

45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynów 

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

 

II.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.5) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 

 

II.5) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

14 tygodni od dnia podpisania umowy 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500 PLN przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

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. 

 
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: co najmniej jednej hali namiotowo-

magazynowej do całorocznej eksploatacji o powierzchni zabudowy  min.400 m
2
. 

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

 warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1 i 9.2 SIWZ muszą 

zostać spełnione przez wykonawców łącznie. 

 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. 

6. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną 

dopuszczone do badania i oceny. 

7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną 

wykluczeni z postępowania. 

 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22  ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu  

oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące  

dokumenty:  

1. 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 3);  

      2. określenie robót, których obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub  

           złożenie poświadczeń, w tym informacja o dostawach, niewykonanych lub    

wykonanych nienależycie:  

a) wykaz winien wskazywać wykonanie jednej hali namiotowo-magazynowej do 

całorocznej eksploatacji o powierzchni zabudowy min. 400 m
2
 w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie  

b) złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie 1 hali namiotowo-

magazynowej do całorocznej eksploatacji  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 



terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie.  

8. 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. 

 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 

wyżej. 

 

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. 

 

 

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 6 do SIWZ, 

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. 

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 7 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. 

 

III.4) 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 i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

V) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

V.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.portlotniczy.lublin.pl (zakładka bip) 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Port 

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

 

V.2) Termin składania ofert: 26.03.2014 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 Krzysztof Matuszczyk  tel. 609 900 638 oraz Pan Tomasz Brygała tel. 609 909 051 

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


