
 

Świdnik, dnia 23.06.2016r. 

Ogłoszenie 

O przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót ziemnych związanych z lokalną niwe-

lacją terenu oraz miejscowym utwardzeniem powierzchni gruntu na obszarze pola na-

ziemnego ruchu lotniczego 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) 

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 do korespondencji: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik) 

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: 

Wykonanie robót ziemnych związanych z lokalną niwelacją terenu oraz miejscowym utwar-

dzeniem powierzchni gruntu na obszarze pola naziemnego ruchu lotniczego PLL S.A.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i PFU. 

II.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45235100-4  

45236000-0 

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: 

Termin realizacji zamówienia w zakresie wykonania robót w terenie upływa w dniu 30 

września 2016 r, zaś przedłożenie kompletnych wyników badań nastąpi do dania 31 

października 2016 r.  

 Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac w terminie 4 dni, od dnia podpisania 

umowy. 

Dodatkowo Zamawiający wymaga, rzeczowego zaawansowania robót w ilości: 

a) minimum 5% zaawansowania robót na dzień 01.08.2016r. 

b) minimum 50% zaawansowania robót na dzień 01.09.2016r. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE  PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 

PLN(słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.2.1) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 

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

ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie)  

-  co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie prac niwelacyjnych polegających na 

przemieszczaniu masy ziemnej o kubaturze minimum 500 m
3
 każda 

      lub 

b) wykażą wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie)   

- co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie prac niwelacyjnych polegających na  - 

----wykonaniu nasypów wraz z zagęszczeniem gruntu i profilowaniem terenu na 

powierzchni minimum 0,5 ha każda 

lub  

c) wykażą wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie) 



- co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie prac niwelacyjnych polegających na 

przemieszczaniu masy ziemnej o kubaturze minimum 500 m
3 

i co najmniej jedną robotę 

budowlaną w zakresie prac niwelacyjnych polegających na wykonaniu nasypów wraz z 

zagęszczeniem gruntu i profilowaniem terenu na powierzchni minimum 0,5 ha 

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy 

wykażą dysponowanie min. 10 osobami , które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

3)  narzędzia, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót 

budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Jako spełniający warunki udział u w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy  

wykażą dysponowanie następującego sprzętu o minimalnych parametrach: 

- 3 szt. koparko - ładowarki o pojemności łyżki min. 0,25 m
3
 

- 3 szt. samochodów samowyładowczych o pojemności min.15 m
3
 

- 1 szt. walca wibracyjnego samojezdnego lub ciągnionego min. 5t 

- 1 szt. walca lekkiego do trawników 

Urządzenia techniczne i sprzęt muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne z obo-

wiązującymi  wymaganiami i przepisami.  

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA  

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  § 14 Regulaminu 

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

§12Regulaminu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wraz  z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z  załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy  roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budo wlanej i prawidłowo ukończone; 



b) określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez  

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach  

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nie należycie 

1. Wykaz winien  wskazywać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem  terminu 

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

 - co najmniej dwie roboty budowlanej w zakresie prac niwelacyjnych polegających na 

przemieszczaniu masy ziemnej o kubaturze minimum 500 m
3 

każda 

lub 

- co najmniej dwie roboty budowlanej w zakresie prac niwelacyjnych polegających na 

wykonaniu nasypów wraz z zagęszczeniem gruntu i profilowaniem terenu na 

powierzchni minimum 0,5 ha każda 

 lub 

- co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie prac niwelacyjnych polegających na 

przemieszczaniu masy ziemnej o kubaturze minimum 500 m
3 

i co najmniej jedną robotę 

budowlaną w zakresie prac niwelacyjnych polegających na wykonaniu nasypów wraz z 

zagęszczeniem gruntu i profilowaniem terenu na powierzchni minimum 0,5 ha 

b) wykaz wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi zasobami  

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 

8) 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie § 14 Regulaminu, 

należy przedłożyć: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności 

gospodarczej. 

III.4.4) 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: 

Cena – 100% 

 

IV.2) ZMIANA UMOWY 

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: 08.07.2016r.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 

 


