
Lublin: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska 

Numer ogłoszenia: 392134 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 
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. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.portlotniczy.lublin.pl 

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 nowego 

umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

fabrycznie umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska Część I: Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk ubrań zapewniających ochronę przed złymi warunkami 

atmosferycznymi, tj. opadami deszczu, śniegu, niskimi temperaturami oraz silnym wiatrem, 

wykonanych z wodoodpornego i oddychającego trzywarstwowego laminatu. Ubrania muszą 

być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze oliwkowym. Ubranie powinno składać się z 

następujących elementów: - kurtki ochronnej, - spodni ochronnych, - kurtki ocieplającej 

Część II: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk bluz polowych 

(wzór wojskowy), zapewniających dodatkową ochronę termiczną. Bluzy muszą być nowe, 

dopasowane rozmiarami, w kolorze oliwkowym. Część III: Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie oraz dostawa 100 par spodni polowych zapewniających swobodę ruchów oraz 

maksymalną funkcjonalność przy realizacji zadań ochronnych. Spodnie muszą być nowe, 

dopasowane rozmiarami, w kolorze oliwkowym. Części IV: Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie oraz dostawa 50 sztuk bluz zapewniających ochronę termiczną, wykonanych z 

tkaniny polarowej. Bluzy muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze oliwkowym. 

Część V: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 100 sztuk koszulek polo 

wykonanych z czystej bawełny. Koszulki muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w 

kolorze oliwkowym. Część VI: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 par 

taktycznego obuwia zimowego zapewniającego ochronę przed złymi warunkami 

atmosferycznymi, tj. opadami deszczu, śniegu, niskimi temperaturami, wykonanego z 

wysokojakościowej skóry naturalnej. Buty muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w 

kolorze czarnym. Część VII: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 par 

taktycznego obuwia letniego, zapewniającego właściwą gospodarkę termiczną oraz ochronę 

przed złymi warunkami atmosferycznymi (tj. opady deszczu), wykonanego z 



wysokojakościowej skóry naturalnej oraz oddychającego nylonu. Buty muszą być nowe, 

dopasowane rozmiarami, w kolorze czarnym. Część VIII: Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie oraz dostawa 50 sztuk czapek zimowych typu uszatka zapewniających ochronę 

przed złymi warunkami atmosferycznymi, tj. opadami śniegu, niskimi temperaturami oraz 

silnym wiatrem, wykonanych z wodoodpornej i oddychającej tkaniny. Czapki muszą być 

nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze oliwkowym. Część IX: Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk czapek letnich typu patrolówka zapewniających 

właściwą gospodarkę cieplną oraz ochronę przed wysokimi temperaturami. Czapki muszą być 

nowe, w kolorze oliwkowym. Część X: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz 

dostawa 50 sztuk pasów oficerskich wykonanych z naturalnej skóry wysokiej jakości. Paski 

muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze czarnym. Część XI: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 par rękawiczek zapewniających ochronę przed 

niską temperaturą, wykonanych z wysokojakościowej skóry naturalnej. Rękawiczki muszą 

być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze czarnym. Część XII: Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk szalików zimowych zapewniających ochronę przed 

złymi warunkami atmosferycznymi, tj. śnieg, niskie temperatury, silny wiatr, wykonanych z 

polaru. Szaliki muszą być nowe, w kolorze oliwkowym. Część XIII: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 100 sztuk koszul mundurowych z krótkim 

rękawem. Koszule muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze oliwkowym. 4.2. 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998r. 

w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. 1999 r. Nr 4, poz. 31), uwzględniając zmiany 

wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 

2010 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 4.3. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie 

czynności wstępne takie jak pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie 

Zamawiającego. 4.4. Terminy wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek strony 

ustalą pisemnie przy czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych uzgodnione 

zostaną na co najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 4.5. Wykonawca na własny 

koszt przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do pobrania wymiarów 

antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska na podstawie, których 

zrealizuje przedmiot zamówienia. 4.6. Wykonawca po pobraniu wymiarów 

antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji rozmiarowej przekazać 

Zamawiającemu. 4.7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot 

zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw określonym w SIWZ. 4.8. 

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, która została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów 

antropometrycznych. 4.9. Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (I-XIII) 

do SIWZ stanowiący Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 4.10. Przyjęcie przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w 

godz. 8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie dostawy. 

Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 4.11. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również materiałów, elementów dostarczonych 

przez kooperantów lub podwykonawców. 4.12 Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane 

umundurowanie. 4.13.Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na 

przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 4.14. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A (I-XIII) do SIWZ.. 



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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13. 

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

 

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

16.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga 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: 18.10.2012 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska- ubrania zapewniające ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk ubrań zapewniających ochronę 

przed złymi warunkami atmosferycznymi, tj. opadami deszczu, śniegu, niskimi 

temperaturami oraz silnym wiatrem, wykonanych z wodoodpornego i oddychającego 

trzywarstwowego laminatu. Ubrania muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w 

kolorze oliwkowym. Ubranie powinno składać się z następujących elementów: - 

kurtki ochronnej, - spodni ochronnych, - kurtki ocieplającej 2. Przedmiot zamówienia 

powinien być wykonany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 

1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. 1999 r. Nr 4, poz. 31), 

uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wewnętrznych służb 

ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. Przedmiot zamówienia będzie 

realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie czynności wstępne takie jak 

pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie Zamawiającego. 4. Terminy 

wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek strony ustalą pisemnie przy 

czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych uzgodnione zostaną na co 

najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 5. Wykonawca na własny koszt 

przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do pobrania wymiarów 

antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska na podstawie, których 

zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu wymiarów 

antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji rozmiarowej 

przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw 

określonym w SIWZ. 8. 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, która 



została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. 

Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (I) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (I) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska-bluzy polowe. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk bluz polowych (wzór wojskowy), 

zapewniających dodatkową ochronę termiczną. Bluzy muszą być nowe, dopasowane 

rozmiarami, w kolorze oliwkowym. 2. Przedmiot zamówienia powinien być 

wykonany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. 1999 r. Nr 4, poz. 31), uwzględniając zmiany 

wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

5 maja 2010 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 

582). 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w siedzibie Wykonawcy, 

natomiast wszelkie czynności wstępne takie jak pomiary antropometryczne lub 

przymiarki w siedzibie Zamawiającego. 4. Terminy wykonania pomiarów 

antropometrycznych i przymiarek strony ustalą pisemnie przy czym terminy pobrania 

pomiarów antropometrycznych uzgodnione zostaną na co najmniej 5 dni przed 

planowanym ich pobraniem. 5. Wykonawca na własny koszt przed wykonaniem 

zamówienia zobowiązany jest do pobrania wymiarów antropometrycznych od 

pracowników Straży Ochrony Lotniska na podstawie, których zrealizuje przedmiot 

zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu wymiarów antropometrycznych 

zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji rozmiarowej przekazać 

Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć 

przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw określonym w 

SIWZ. 8. 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, która została przekazana 

Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. Odbiór będzie 

prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (II) do SIWZ stanowiący Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia przez 



Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-

16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (II) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska--spodnie polowe. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 100 par spodni polowych zapewniających 

swobodę ruchów oraz maksymalną funkcjonalność przy realizacji zadań ochronnych. 

Spodnie muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze oliwkowym. 2. 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. 1999 r. Nr 4, poz. 

31), uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wewnętrznych służb 

ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. Przedmiot zamówienia będzie 

realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie czynności wstępne takie jak 

pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie Zamawiającego. 4. Terminy 

wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek strony ustalą pisemnie przy 

czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych uzgodnione zostaną na co 

najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 5. Wykonawca na własny koszt 

przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do pobrania wymiarów 

antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska na podstawie, których 

zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu wymiarów 

antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji rozmiarowej 

przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw 

określonym w SIWZ. 8. 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, która 

została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. 

Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (III) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 



dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (III) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2, 18.23.40.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska- bluzy zapewniające ochronę termiczną. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk bluz zapewniających ochronę 

termiczną, wykonanych z tkaniny polarowej. Bluzy muszą być nowe, dopasowane 

rozmiarami, w kolorze oliwkowym. 2. Przedmiot zamówienia powinien być 

wykonany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. 1999 r. Nr 4, poz. 31), uwzględniając zmiany 

wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

5 maja 2010 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 

582). 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w siedzibie Wykonawcy, 

natomiast wszelkie czynności wstępne takie jak pomiary antropometryczne lub 

przymiarki w siedzibie Zamawiającego. 4. Terminy wykonania pomiarów 

antropometrycznych i przymiarek strony ustalą pisemnie przy czym terminy pobrania 

pomiarów antropometrycznych uzgodnione zostaną na co najmniej 5 dni przed 

planowanym ich pobraniem. 5. Wykonawca na własny koszt przed wykonaniem 

zamówienia zobowiązany jest do pobrania wymiarów antropometrycznych od 

pracowników Straży Ochrony Lotniska na podstawie, których zrealizuje przedmiot 

zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu wymiarów antropometrycznych 

zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji rozmiarowej przekazać 

Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć 

przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw określonym w 

SIWZ. 8. 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, która została przekazana 

Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. Odbiór będzie 

prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (IV) do SIWZ stanowiący Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-

16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 



faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (IV) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska-koszulki polo. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 100 sztuk koszulek polo wykonanych z 

czystej bawełny. Koszulki muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze 

oliwkowym. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. 

U. 1999 r. Nr 4, poz. 31), uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. Przedmiot 

zamówienia będzie realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie 

czynności wstępne takie jak pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie 

Zamawiającego. 4. Terminy wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek 

strony ustalą pisemnie przy czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych 

uzgodnione zostaną na co najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 5. 

Wykonawca na własny koszt przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do 

pobrania wymiarów antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska 

na podstawie, których zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu 

wymiarów antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji 

rozmiarowej przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem 

dostaw określonym w SIWZ. 8. 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, która 

została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. 

Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (V) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (V) do SIWZ.. 



 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2, 18.33.10.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska-obuwie zimowe. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 par taktycznego obuwia zimowego 

zapewniającego ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi, tj. opadami 

deszczu, śniegu, niskimi temperaturami, wykonanego z wysokojakościowej skóry 

naturalnej. Buty muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze czarnym. 2. 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. 1999 r. Nr 4, poz. 

31), uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wewnętrznych służb 

ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. Przedmiot zamówienia będzie 

realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie czynności wstępne takie jak 

pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie Zamawiającego. 4. Terminy 

wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek strony ustalą pisemnie przy 

czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych uzgodnione zostaną na co 

najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 5. Wykonawca na własny koszt 

przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do pobrania wymiarów 

antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska na podstawie, których 

zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu wymiarów 

antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji rozmiarowej 

przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw 

określonym w SIWZ. 8. 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, która 

została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. 

Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (VI) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (VI) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2, 18.80.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 



 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska-obuwie letnie. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 par taktycznego obuwia letniego, 

zapewniającego właściwą gospodarkę termiczną oraz ochronę przed złymi warunkami 

atmosferycznymi (tj. opady deszczu), wykonanego z wysokojakościowej skóry 

naturalnej oraz oddychającego nylonu. Buty muszą być nowe, dopasowane 

rozmiarami, w kolorze czarnym. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych 

służb ochrony (Dz. U. 1999 r. Nr 4, poz. 31), uwzględniając zmiany wprowadzone 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 

r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast 

wszelkie czynności wstępne takie jak pomiary antropometryczne lub przymiarki w 

siedzibie Zamawiającego. 4. Terminy wykonania pomiarów antropometrycznych i 

przymiarek strony ustalą pisemnie przy czym terminy pobrania pomiarów 

antropometrycznych uzgodnione zostaną na co najmniej 5 dni przed planowanym ich 

pobraniem. 5. Wykonawca na własny koszt przed wykonaniem zamówienia 

zobowiązany jest do pobrania wymiarów antropometrycznych od pracowników Straży 

Ochrony Lotniska na podstawie, których zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. 

Wykonawca po pobraniu wymiarów antropometrycznych zobowiązany jest 1 

egzemplarz dokumentacji rozmiarowej przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany 

adres zgodnie z terminem dostaw określonym w SIWZ. 8. 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, która została przekazana Zamawiającemu po 

pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. Odbiór będzie prowadzony w oparciu o 

Załącznik Nr 1 A (VII) do SIWZ stanowiący Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego odbywać 

się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 zgodnie z terminem 

realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym wyprzedzeniem informacji 

telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie dostawy. Zmiana godzin dostawy 

wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość 

wyrobów, w tym również materiałów, elementów dostarczonych przez kooperantów 

lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane umundurowanie. 

13.Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia. Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 14. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A (VII) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2, 18.80.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska- czapki zimowe uszatki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk czapek zimowych typu uszatka 

zapewniających ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi, tj. opadami 

śniegu, niskimi temperaturami oraz silnym wiatrem, wykonanych z wodoodpornej i 

oddychającej tkaniny. Czapki muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze 

oliwkowym. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. 

U. 1999 r. Nr 4, poz. 31), uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. Przedmiot 

zamówienia będzie realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie 

czynności wstępne takie jak pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie 

Zamawiającego. 4. Terminy wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek 

strony ustalą pisemnie przy czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych 

uzgodnione zostaną na co najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 5. 

Wykonawca na własny koszt przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do 

pobrania wymiarów antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska 

na podstawie, których zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu 

wymiarów antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji 

rozmiarowej przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem 

dostaw określonym w SIWZ. 8. 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, która 

została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. 

Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (VIII) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (VIII) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2, 18.44.33.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska- czapki letnie patrolówki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk czapek letnich typu patrolówka 

zapewniających właściwą gospodarkę cieplną oraz ochronę przed wysokimi 

temperaturami. Czapki muszą być nowe, w kolorze oliwkowym. 2. Przedmiot 

zamówienia powinien być wykonany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 

1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. 1999 r. Nr 4, poz. 31), 

uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wewnętrznych służb 

ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. Przedmiot zamówienia będzie 

realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie czynności wstępne takie jak 

pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie Zamawiającego. 4. Terminy 

wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek strony ustalą pisemnie przy 

czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych uzgodnione zostaną na co 

najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 5. Wykonawca na własny koszt 

przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do pobrania wymiarów 

antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska na podstawie, których 

zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu wymiarów 

antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji rozmiarowej 

przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw 

określonym w SIWZ. 8. 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, która 

została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. 

Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (IX) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (IX) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2, 18.44.33.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska-pasy oficerski. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk pasów oficerskich wykonanych z 

naturalnej skóry wysokiej jakości. Paski muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w 

kolorze czarnym. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. 

U. 1999 r. Nr 4, poz. 31), uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. Przedmiot 

zamówienia będzie realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie 

czynności wstępne takie jak pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie 

Zamawiającego. 4. Terminy wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek 

strony ustalą pisemnie przy czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych 

uzgodnione zostaną na co najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 5. 

Wykonawca na własny koszt przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do 

pobrania wymiarów antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska 

na podstawie, których zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu 

wymiarów antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji 

rozmiarowej przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem 

dostaw określonym w SIWZ. 8. 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, która 

została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. 

Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (X) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (X) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska-rękawiczki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 par rękawiczek zapewniających ochronę 

przed niską temperaturą, wykonanych z wysokojakościowej skóry naturalnej. 

Rękawiczki muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze czarnym. 2. 



Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. 1999 r. Nr 4, poz. 

31), uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wewnętrznych służb 

ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. Przedmiot zamówienia będzie 

realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie czynności wstępne takie jak 

pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie Zamawiającego. 4. Terminy 

wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek strony ustalą pisemnie przy 

czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych uzgodnione zostaną na co 

najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 5. Wykonawca na własny koszt 

przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do pobrania wymiarów 

antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska na podstawie, których 

zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu wymiarów 

antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji rozmiarowej 

przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw 

określonym w SIWZ. 8. 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, która 

została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. 

Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (XI) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (XI) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2, 18.42.40.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska-szaliki zimowe. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 50 sztuk szalików zimowych 

zapewniających ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi, tj. śnieg, niskie 

temperatury, silny wiatr, wykonanych z polaru. Szaliki muszą być nowe, w kolorze 

oliwkowym. 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. 



U. 1999 r. Nr 4, poz. 31), uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie 

wewnętrznych służb ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. Przedmiot 

zamówienia będzie realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie 

czynności wstępne takie jak pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie 

Zamawiającego. 4. Terminy wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek 

strony ustalą pisemnie przy czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych 

uzgodnione zostaną na co najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 5. 

Wykonawca na własny koszt przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do 

pobrania wymiarów antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska 

na podstawie, których zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu 

wymiarów antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji 

rozmiarowej przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem 

dostaw określonym w SIWZ. 8. 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, która 

została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. 

Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (XII) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (XII) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony 

Lotniska- koszule mundurowe. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 100 sztuk koszul mundurowych z krótkim 

rękawem. Koszule muszą być nowe, dopasowane rozmiarami, w kolorze oliwkowym. 

2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. 1999 r. Nr 4, poz. 

31), uwzględniając zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wewnętrznych służb 

ochrony (Dz. U z 2010 r. Nr 88, poz. 582). 3. Przedmiot zamówienia będzie 

realizowany w siedzibie Wykonawcy, natomiast wszelkie czynności wstępne takie jak 



pomiary antropometryczne lub przymiarki w siedzibie Zamawiającego. 4. Terminy 

wykonania pomiarów antropometrycznych i przymiarek strony ustalą pisemnie przy 

czym terminy pobrania pomiarów antropometrycznych uzgodnione zostaną na co 

najmniej 5 dni przed planowanym ich pobraniem. 5. Wykonawca na własny koszt 

przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do pobrania wymiarów 

antropometrycznych od pracowników Straży Ochrony Lotniska na podstawie, których 

zrealizuje przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca po pobraniu wymiarów 

antropometrycznych zobowiązany jest 1 egzemplarz dokumentacji rozmiarowej 

przekazać Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 

dostarczyć przedmiot zamówienia pod wskazany adres zgodnie z terminem dostaw 

określonym w SIWZ. 8. 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, która 

została przekazana Zamawiającemu po pobraniu wymiarów antropometrycznych. 9. 

Odbiór będzie prowadzony w oparciu o Załącznik Nr 1 A (XIII) do SIWZ stanowiący 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 10. Przyjęcie przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z 2 dniowym 

wyprzedzeniem informacji telefonicznej i faksem Zamawiającemu o terminie 

dostawy. Zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia z Odbiorcą. 11. Wykonawca 

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

dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 12 Zapłata nastąpi za 

faktycznie wykonane umundurowanie. 13.Wykonawca udziela co najmniej 12 

miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja biegnie od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 1A (XIII) do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.30.00.00-2, 18.33.20.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 
 


