
Lublin: Dostawa fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin 

S.A. 

Numer ogłoszenia: 480958 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 
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 nowych 

pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia obejmuje: 1. Część I: dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu 

operacyjnego Służby Ochrony Lotniska PL Lublin Część II: dostawa fabrycznie nowego 

specjalistycznego pojazdu służb technicznych PLL S.A. Część III: dostawa fabrycznie 

nowego specjalistycznego mikrobusu do przewozu 8 osób z bagażem podręcznym + 

kierowca. Część IV: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby PLL 

S.A. Część V: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby PLL S.A. 2. 

wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny, książkę serwisową, instrukcja obsługi, 

świadectwo homologacji. 3. przeprowadzenie adekwatnego szkolenia osób wskazanych przez 

Zamawiającego, dostarczając odpowiednie materiały szkoleniowe 4. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry (załącznik nr 

1 A (a,b,c,d,e) do SIWZ). 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9, 34.11.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

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

 



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

30.03.2013. 

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.2.2) 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 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych poniżej. 

Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do 

wprowadzenia zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i 

technologicznych (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) 

niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń; b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji; c) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, Zmiany, o 

których mowa w lit.a. i/lub lit. b. i/lub c. nie mogą być podstawą zwiększenia ustalonego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1; Każda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian może 

być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 

zmian w zakresie zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych 

do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 

wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy. 5. Ponadto zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie zmian w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany obowiązującej stawki VAT; c) wydłużenie 

okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych 

z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) zmiany danych teleadresowych, zmiany 

osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c) zmiany pozostałych postanowień 

Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 

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. Jana IIII Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik. 



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

ofert: 07.12.2012 godzina 14:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Jana IIII Sobieskiego 

1, 21-040 Świdnik. 

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: Port Lotniczy Lublin S.A.. 

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 nowych pojazdów na potrzeby Portu 

Lotniczego Lublin S.A.-pojazd operacyjny dla SOL. 

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

zamówienia obejmuje: Część I: dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu 

operacyjnego Służby Ochrony Lotniska PL Lublin 2.wykonawca dostarczy dokument 

gwarancyjny, książkę serwisową, instrukcja obsługi, świadectwo homologacji. 3. 

przeprowadzenie adekwatnego szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, 

dostarczając odpowiednie materiały szkoleniowe 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry (załącznik nr I A 

a do SIWZ). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Portu 

Lotniczego Lublin S.A.-służba techniczna PLL S.A.. 

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

zamówienia obejmuje: Część II: dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego 

pojazdu służb technicznych PLL S.A. 2.wykonawca dostarczy dokument 

gwarancyjny, książkę serwisową, instrukcja obsługi, świadectwo homologacji. 3. 

przeprowadzenie adekwatnego szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, 

dostarczając odpowiednie materiały szkoleniowe 4. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry (załącznik nr I A 

(b) do SIWZ). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Portu 

Lotniczego Lublin S.A.-. 

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

zamówienia obejmuje: Część III: dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego 

mikrobusu do przewozu 8 osób z bagażem podręcznym + kierowca. 2. wykonawca 

dostarczy dokument gwarancyjny, książkę serwisową, instrukcja obsługi, świadectwo 

homologacji. 3. przeprowadzenie adekwatnego szkolenia osób wskazanych przez 

Zamawiającego, dostarczając odpowiednie materiały szkoleniowe 4. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry 

(załącznik nr 1 A (c )do SIWZ). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Portu 

Lotniczego Lublin S.A.- samochod osobowego na potrzeby PLL S.A.. 

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

zamówienia obejmuje: Część IV: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 

na potrzeby PLL S.A. 2. wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny, książkę 

serwisową, instrukcja obsługi, świadectwo homologacji. 3 Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry 

(załącznik nr 1 A (d )do SIWZ). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Wielkość emisji dwutlenku węgla - 5 

o 3. Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów) - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Portu 

Lotniczego Lublin S.A.-samochód osobowy na potrzeby PLL S.A.. 

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

zamówienia obejmuje: Część V: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 

na potrzeby PLL S.A. 2. wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny, książkę 

serwisową, instrukcja obsługi, świadectwo homologacji. 3. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry 

(załącznik nr 1 A (e) do SIWZ). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 



o 1. Cena - 90 

o 2. Wielkość emisji dwutlenku węgla - 5 

o 3. Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów) - 5 

 


