
 
 

Lublin, dn. 25.09.2012r. 

 

 

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

,, Wykonanie nasadzeń zastępczych '' 

 

1. Zamawiający: 

Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin 

telefon: 81 534 74 40              

faks:  81 534 74 41 

Strona WWW: portlotniczy.lublin.pl 

e-mail:   info@portlotniczy.lublin.pl 

 

2. Informacje wstępne. 

2. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. 4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. 5. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o: 

a)   siwz – należy przez to rozumieć  specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

b)  ofercie -  należy przez to rozumieć ofertę zawierającą cenę, składaną przez 

Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu. 

c)  Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania przez Port Lotniczy Lublin 

S.A. zamówień podprogowych  w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami  

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

Regulaminu.  

 

 

      4.     Opis przedmiotu zamówienia. 

 

4.1.Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie nasadzeń zastępczych z tytułu usunięcia 

drzew: 

4.1.1 dokonanie nasadzeń oraz ich pielęgnacji przez okres 3 lat w zakresach wynikających z 

niżej wymienionych decyzji : 

1) Decyzja Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 09.09.2011r. - Nr  WPG.6131.70.2011 

a) do posadzenia: 

 dąb czerwony (Quercus rubra)  – 1 szt. Pa220 (wysokość),C10 (pojemność) 
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b) miejsca nasadzeń: 

 teren placu parafialnego kościoła pw. Matki Kościoła,                                                                                            

c) termin wykonania nasadzeń: 

            - do dnia 30.11.2012r. 

 

2) Decyzja Wójta Gminy Mełgiew z dnia 08.06.2011r. – Nr OŚ-6131-75/2011 

a) do posadzenia: 

 dąb czerwony (Quercus rubra)  – 6 szt. Pa220 (wysokość),C10 (pojemność) 

 

b) miejsca nasadzeń: 

- działka nr 501, 502 Mełgiew I 

 

c) termin wykonania nasadzeń: 

 do dnia 30.11.2012r. 

 

3) Decyzja Wójta Gminy Wólka z dnia 28.06.2011r. – Nr R.6131.53.2011.TK zmieniona 

decyzją z dnia 09.08.2012r. Znak: R.6131.67.2012.JK-ST-1 

a) do posadzenia: 

 Jarząb pospolity- Sorbus aucuparia- 70 sztuk w miejscowości: Sobianowice,  działka 

nr 346: 

 Jarząb pospolity- Sorbus aucuparia- 137 sztuk w miejscowości Świdnik Duży na 

działkach: nr 2023, nr 2063, nr 2115, nr 2104/9, nr 2250/5, nr 2250/3, nr 2360 

 

b) miejsce nasadzeń: 

 wg miejsc wymienionych w pkt.a ( plan nasadzeń należy uzgodnić z wójtem gminy 

Wólka ) 

c) termin wykonania nasadzeń: 

 do dnia 30.06.2014r. 

 

4)  Decyzja Wójta Gminy Wólka z dnia 11.04.2012r. – Nr R.6131.25.2012.JK 

a) do posadzenia: 

 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)  - 7 szt. 

 

b) miejsca nasadzeń: 

 Osiedle Borek, działka nr 2307/2  (plac zabaw), 

c) termin wykonania nasadzeń: 

 dnia dnia 31.12.2012r. 

 

4.2.Materiał nasadzeniowy powinien spełniać wymagania dotyczące  jakości materiału 

nasadzeniowego określone w Załączniku nr 5 do siwz  

4.3.Minimalne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie  

wykonywania prac pielęgnacyjnych:  

                  -podlewanie według potrzeb,  

                  -kształtowanie korony poprzez cięcia pielęgnacyjne,  

                  -usztywnienie drzewa  palikami.  

 

4.4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 



 
 

77 21 16 00-8   -  Sadzenie drzew 

77 31 00 00-6  -  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

Dokonanie nasadzeń w terminie do dnia 30.11.2012r.,  z tym, że prace pielęgnacyjne dla 

nasadzonych drzew  odbywać się będą przez okres  3 lat od dnia odbioru wykonanych 

nasadzeń. 

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień w 

terminie nie dłuższym niż 6 dni, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła 

do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a  

jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza treść wyjaśnień także na tej 

stronie. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę 

przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia i umieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o 

tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 

zamawiającego: 

- za pomocą telefaksu na nr  81 534 74 41 

- drogą elektroniczną na e-mail:    info@portlotniczy.lublin.pl 

- pisemnie na adres –   Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o których 

mowa w pkt.5 faksem lub drogą elektroniczną niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania 

pisemnie. 

7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 

1. w zakresie formalno – prawnym:  Leszek Klepacki - tel. 609 900 263 

 

 

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
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dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

odpowiednie przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

a)  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 1 

usługi dotyczącej  nasadzenia drzew               o wartości min. 30 000 zł brutto, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

2. 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z warunków określonych w ust.1 pkt.1 winien spełniać, co najmniej jeden z 

tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 

2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

 

8.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków, 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 3 do SIWZ, 

2) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem ich rodzaju, 

wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik Nr 2 do SIWZ 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 3 

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 4 do SIWZ; 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej - 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. Dokumenty, o których mowa w cz.8.1 -  8.3 należy  złożyć w formie oryginału lub kopii 



 
 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem 

z pieczątką Wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką 

Wykonawcy). 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

8. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji 

(dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie. Osoba 

lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia 

woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z par. 13 

regulaminu, tj: 

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W przypadku ustanowienia pełnomocnika korespondencja będzie prowadzona z 

pełnomocnikiem. 

3) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy, umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

 

9. Informacje dotyczące wadium. 

W niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.  

 10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizacje przedmiotu 

zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz 

koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć 

wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do 

oferty. 

6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

mocodawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii;  

7.  Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych 

wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  



 
 

8.  Ofertę należy złożyć w zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta  powinna być 

zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści:  ,, Wykonanie 

nasadzeń zastępczych ''  ”- nie otwierać przed  dniem  04.10.2012r. godz. 15.45. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany 

lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj.    

w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. 

 

10. Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania.  

11. Termin i miejsce składania ofert . 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 

6,          20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro ) do dnia 04.10.2012r  godz. 15:30.     

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04. 10. 2012r. godz. 15.45 w siedzibie Zamawiającego  - Port 

Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, (sala konferencyjna). 

2. Termin związania ofertą wynosi  30 dni i  rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki  

w ustawowej wysokości, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

2. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Kryteria i ich znaczenie: 

   -  Cena - 100% 

  

2. Sposób oceny ofert. 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające 

odrzuceniu. 

 

W  wyżej kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma 

wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego 

wzoru: 



 
 

 

 

                         Najniższa cena 

------------------------- × 100 pkt × waga kryterium 

Cena badanej oferty 

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający przyzna zlecenie wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów. 

 

       

 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2.  Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do wniosku.      

 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

( załącznik nr 6 do siwz ) 

 

17. Środki ochrony prawnej. 

    Do postępowania prowadzonego na powyższych zasadach nie mają zastosowania środki 

ochrony prawnej. 

 

Załączniki do  SIWZ: 

 

1. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 –  Wykaz usług 

3. Załącznik nr 3 -   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 



 
 

5. Załącznik nr 5 – Wymagania dotyczące parametrów i jakości materiału 

nasadzeniowego. 

6. Załącznik nr 6 -   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

 


