
Świdnik, dnia  01.09.2016r. 

  

Ogłoszenie 

O przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych 

na potrzeby Portu Lotniczego Lublin 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 – dostawa 

  

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: 

 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych. 

Zamówienie zostało podzielone na 3 części: 

a) część I: płynny środek do odladzania nawierzchni lotniskowych- 50 ton;  

b) część II: granulowany środek do odladzania nawierzchni lotniskowych- 25 ton;  

c) część III: chlorek wapnia- środek do odladzania nawierzchni drogowych- 25 ton;  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. 

  

II.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 24.95.13.10-1 

 

II.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

  

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: 

Od 15 października 2016r. do 31 października 2016r.. 

  

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


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

  

III.1) WADIUM 

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

Dla części I: 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)  

Dla części II: 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)  

Dla części III: 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych)  

przed upływem terminu składania ofert.  

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

  

III.2.1) Wiedza i doświadczenie 

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się 

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

krótszy- w tym okresie) należycie:  

a) część I: co najmniej 1 dostawy płynnego środka do odladzania nawierzchni lotniskowych o 

wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN, 

równowartość co najmniej 30 000,00 PLN, wg kursu NBP na dzień zawarcia umowy);  

b) część II: co najmniej 1 dostawy granulowanego środka do odladzania nawierzchni lotniskowych 

o wartości co najmniej 75 000,00 PLN brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN, 

równowartość co najmniej 75 000,00 PLN, wg kursu NBP na dzień zawarcia umowy);  

c) część III: co najmniej 1 dostawy chlorku wapnia- środka do odladzania nawierzchni drogowych o 

wartości co najmniej 60 000,00 PLN brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN, 

równowartość co najmniej 60 000,00 PLN, wg kursu NBP na dzień zawarcia umowy) . 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU  

4.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w § 12 

Regulaminu, należy przedłożyć: 

4.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 12 

Regulaminu, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,  

 4.1.2. wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

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

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodne z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;   

 

 

 



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

należy przedłożyć: 

4.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ;  

4.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 4.2.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4.2.2. 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.  

4.2.4. 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. 4.2.3., 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.  
 

IV) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

  

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:      09.09.2016r. godzina 15:00, 

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. 608 308 570 

· w zakresie formalno – prawnym: Pan Janusz Semeniuk tel. 609 760 056 

 

 

 


