
Lublin: Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia 

BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A. 

Numer ogłoszenia: 369706 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Port Lotniczy Lublin S.A. , ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, woj. 

lubelskie, tel. 81 534 74 40, faks 81 534 74 41. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działalność portów lotniczych. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych 

ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 

fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu 

Lotniczego Lublin S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A 

do SIWZ. Dokumentację rozmiarową dotyczącą zamówienia, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy w terminie 5 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest na 

własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem 

dostaw określonym w SIWZ. Przedmioty zamówienia powinny zostać opisane lub oznaczone 

(np. imię i nazwisko lub numer) na opakowaniu jednostkowym przez wykonawcę w sposób 

pozwalający na łatwe przyporządkowanie danego przedmiotu do osoby dla której zostało 

wykonane na podstawie dokumentacji rozmiarowej. Odbiór będzie prowadzony w oparciu o 

Załącznik Nr 1 A do SIWZ stanowiący Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również materiałów, 

elementów dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć mimo dochowania należytej staranności 

przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia 

finansowe wobec Zamawiającego. W przypadku dokonania konieczności zmniejszenia 

zamówienia przeprowadzone to zostanie w formie pisemnej. Zapłata nastąpi za faktycznie 

wykonane zamówienie. Gwarancja dotycząca wyrobu, zapewniona na okres przewidziany 

przez dostawcę lub producenta. Przy rozbieżności terminów brany pod uwagę termin dłuższy, 

licząc od daty przyjęcia wyrobu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na 

własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem 

dostaw określonym w SIWZ. Minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik 1A do SIWZ.. 



II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0, 18.13.00.00-9, 18.22.32.00-9, 

18.22.22.00-3, 18.22.21.00-2, 18.30.00.00-2, 18.33.10.00-8, 18.81.52.00-7, 19.24.00.00-0, 

18.44.33.00-9, 18.42.40.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.10.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) 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.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Dostawca nie może przenieść jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 2. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnej zmiany postanowień 

niniejszej umowy jeśli wystąpią niżej wymienione okoliczności mające wpływ na realizację 

Przedmiotu zamówienia: 2.1.zmniejszenie zakresu Przedmiotu zamówienia, gdy jego 

wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, z jednoczesnym 

zmniejszeniem wynagrodzenia; 2.2. zmiana terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, w 

przypadku : a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w 

interesie publicznym, 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na 

następujących warunkach: - ad pkt 2.1.) - zmniejszenie zakresu Przedmiotu zamówienia w 

granicach uzasadnionego interesu publicznego wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia o 

wartość niezrealizowanej części zamówienia, - ad pkt 2.2.) lit. a) - w zakresie uzasadnionego 

interesu publicznego, 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za 

zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) 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. Hempla 6, 20-008 Lublin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 05.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 

Lublin. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Lubelskiego na lata 2007-2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


