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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego na potrzeby  

Portu Lotniczego Lublin S.A. 

 
 Numer ogłoszenia: 213806 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013 

 

1. Zamawiający: 

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

telefon: 81 458 14 00             

faks:             81 458 16 00 

Strona www:  portlotniczy.lublin.pl 

e-mail:   info@portlotniczy.lublin.pl 

 

(adres do korespondencji: 21 – 040 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1) 

 

2. Informacje wstępne 

 

2. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. 4.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

2. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

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

zamówienia. 

2. 8. 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) regulamin- należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień podprogowych w 

ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- 

Prawo Zamówień Publicznych.  
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3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

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. 

 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia  

 

4.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rolniczego na potrzeby Portu Lotniczego 

Lublin S.A. 

 

4.1.1. Część I- dostawa fabrycznie nowych sprzętu rolniczego: 

- ciągnik rolniczy (2 szt.) 

 

4.1.2. Część II- dostawa fabrycznie nowej kosiarki z koszem do zamontowania na 

ciągniku rolniczym ( 1 szt.) 

 

4.1.3. Część III- dostawa fabrycznie nowej kosiarki z rozdrabniaczem do zamontowania 

na ciągniku rolniczym (2 szt.) 

 

4.2. Zakres zamówienia obejmuje: 

 

4.2.1. Dostarczenie do pojazdów pełnej dokumentacji technicznej w języku polskim  

4.2.1.1. Dokumentacja ciągników powinna być dostarczona w j. polskim i umożliwiać ich 

rejestrację bez dodatkowych badań i testów oraz prawidłową eksploatację. 

4.2.1.2. Przyjęcie dokumentacji, po jej analizie i akceptacji przez zamawiającego 

4.2.2. Przeprowadzenie testów sprawdzających pojazdów i urządzeń poprzedzające 

podpisanie protokołu odbioru końcowego; 

4.2.3. Gwarancja i serwis ciągników i kosiarek – min. 12 miesięcy, licząc od daty jego 

przyjęcia przez zamawiającego. 

4.2.3.1. Z chwilą wymiany zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne 

przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres 

wyszczególniony w pp. a) powyżej.  

4.2.3.2. Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego sprzętu - loko PL Lublin, będzie 

zapewniona w czasie od daty zgłoszenia usterki: 

 przyjazd serwisu do 12 godzin, 

 usunięcie uszkodzenia 48 godzin, 

 przy dłuższym czasie naprawy niż 48 godzin, maszyna zastępcza. 

 



 
 

Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia winien wynosić minimum 12 miesiące.  

4.2.4. Świadczenie w okresie gwarancyjnym pełnego serwisu wraz z przeprowadzeniem 

przeglądów okresowych i konserwacji zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi (w cenie 

niniejszego zamówienia); 

4.2.5. Wykonawca przeszkoli 6 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie, w 

zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu. Miejsce szkolenia PL Lublin. 

4.2.6. Wykonawca gwarantuje spełnienie wymagań rejestracyjnych obowiązujących w dniu 

dostawy. 

4.2.6.1. Wyrób będzie wyposażony w elementy takie jak, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz 

apteczkę pierwszej pomocy i niezbędny zestaw kluczy. 

4.2.7. Silniki jezdne i robocze zamawianych urządzeń powinny spełniać wymagania norm 

emisji spalin aktualne w dniu dostawy. Pojazdy powinny posiadać homologację tam gdzie to 

wymagane lub decyzję zwalniającą z uzyskania świadectwa homologacji. Urządzenia 

powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. 

4.2.8. Kosiarki powinny być kompatybilne z ciągnikiem rolniczym opisanym w załączniku nr 

1 A (a) do SIWZ. 

 

Wymagany zestaw parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK 

NR A (a,b,c) 

 

5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

16700000-2- ciągniki 

16310000-1 kosiarki 

 

6. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 

 dla części I 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 

 dla części II 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 

 dla części III 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającym 

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

zamawiającego: 

- za pomocą telefaksu na nr  81 458 14 00             

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

- pisemnie na adres –    

Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik 

            7.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

            7.2.1.  w zakresie merytorycznym:  Krzysztof Matuszczyk  Tel. 609 900 638 

            7.2.2.  w zakresie formalno – prawnym:  Leszek Klepacki Tel. 609 900 263 
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 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  

tych warunków  

8.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w  

postępowaniu dotyczące:  

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,  

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia,  

8.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

8.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy 

wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli 

ten okres jest krótszy- w tym okresie) należycie: 

a)dla części I: co najmniej dwóch dostaw ciągnika rolniczego o wartości 150 000,00 

złotych każdy 

b) dla części II: co najmniej jednej dostawy kosiarki o parametrach wymaganych 

niniejszym postępowaniem 

c) dla części III: co najmniej jednej dostawy kosiarki o parametrach wymaganych 

niniejszym postępowaniem 

 

8.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o  

przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.  

8.3.1 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

8.4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

8.4.1.warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. muszą zostać spełnione  

przez wykonawców łącznie.  

8.4.2.brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w  

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi  

zostać wykazany przez każdego z wykonawców.  

8.5.Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną  

dopuszczone do badania i oceny.  

8.6.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z  

postępowania. 

 

 

 

 

 



 
 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

9.1.Oświadczenie:  

9.1.1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg  

załącznika nr 3) dotyczących:  

9.1.1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

9.1.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia  

9.1.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia.  

9.1.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej  

9.2.Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z  

nich przy wykonywaniu zamówienia.  

9.3 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu 

oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące 

dokumenty: 

 wykaz wykonanych głównych dostaw lub usług, 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 

9.3.1. określenie dostaw, których obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenie poświadczeń, w tym informacja o dostawach, niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie: 

 wykaz winien wskazywać wykonanie dostaw: 

dla części I: co najmniej dwóch ciągników rolniczych o wartości dostawy co najmniej  

150 000,00 PLN brutto każdy, dla części II: co najmniej jednej dostawy kosiarki o 

parametrach wymaganych niniejszym postępowaniem, dla części III: co najmniej jednej 

dostawy kosiarki o parametrach wymaganych niniejszym postępowaniem 2. Złożone 

poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie dla części I: co najmniej dwóch 

ciągników rolniczych o wartości dostawy co najmniej 150 000,00 PLN brutto każdy, dla 

części II: co najmniej jednej dostawy kosiarki o parametrach wymaganych niniejszym 

postępowaniem, dla części III: co najmniej jednej dostawy kosiarki o parametrach 

wymaganych niniejszym postępowaniem;  

 



 
 

 

 złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie  
dla części I: co najmniej dwóch ciągników rolniczych o wartości dostawy co najmniej 150 

000,00 PLN brutto każdy, dla części II: co najmniej jednej dostawy kosiarki o 

parametrach wymaganych niniejszym postępowaniem, dla części III: co najmniej jednej 

dostawy kosiarki o parametrach wymaganych niniejszym postępowaniem 2. Złożone 

poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie dla części I: co najmniej dwóch 

ciągników rolniczych o wartości dostawy co najmniej 150 000,00 PLN brutto każdy, dla 

części II: co najmniej jednej dostawy kosiarki o parametrach wymaganych niniejszym 

postępowaniem, dla części III: co najmniej jednej dostawy kosiarki o parametrach 

wymaganych niniejszym postępowaniem;  

 

9.3.2.  Dowodami, o których mowa w pkt. 2 są zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz .U. 

2013, poz. 231):  

poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert,  

oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej  

 

9.3.2.1. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej może przedkładać 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) 

 

9.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  

zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy  

złożyć następujące dokumenty:  

9.4.1.Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 

4).  

9.4.2.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji, że nie 

należy do grupy kapitałowej 

9.4.3.Aktualny odpis z właściwego rejestru rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 

24 ust.1 pkt. 2 ustawy (wg załącznika nr 5).  



 
 

9.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 9.4.3. 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. 

 

9.5 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.    9.4  

, 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.  

 

9.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

9.6.1.oświadczenie wymagane w pkt 9.1. winny być złożone wspólnie przez 

wykonawców. 

9.6.2.dokumenty wymagane w pkt 9.4. winien złożyć każdy wykonawca. 

9.8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 9.1.1. 

winne być składane w formie oryginału. 

9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3., 9.4., 9.5. winny być składane w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - 

poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z 

oryginałem\. 

9.10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez wykonawcę lub te podmioty. 

9.11.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

10.Informacje dotyczące wadium i terminu związania ofertą. 

10.1. Wadium wykonawca składa w formie określonej art. 45 ust.  6 ustawy Pzp w wysokości: 

dla części I: 7 500,00 złotych (siedem tysięcy pięćset złotych) 

dla części II: 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) 

dla części III: 1 400 złotych (jeden tysiąc czterysta złotych) 

 przed upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:  

38 1130 1206 0028 9103 8520 0001   z dopiskiem Wadium  -  Dostawa sprzętu rolniczego na 



 
 

potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A. część …... Za termin wniesienia wadium przyjmuje 

się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

10.3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał 

dokumentu należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.  ul. Króla 

Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, recepcja przed upływem terminu składania ofert. 

10.4. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie 

akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w 

szczególności: 

10.4.1.  Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, 

10.4.2.  Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony          

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

10.5. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne  z Prawem zamówień 

publicznych, a w szczególności: 

10.5.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, 

10.5.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż 

okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

10.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia    z 

treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia winno 

jednoznacznie wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim 

podmiotom składającym wspólną ofertę. 

10.7. Termin związania ofertą 30 dni. 

 

11. Opis sposobu przygotowania ofert  

11.1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2.  Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 

11.3.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

11.4.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.5. Treść oferty musi odpowiadać siwz.  

Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) mające prawo do stałego reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz, składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 

majątkowych. Ofertę mogą podpisać także inne osoby posiadające pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy w danym zamówieniu publicznym 

11.6.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę  

( osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

11.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia; 

 Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 9 SIWZ  



 
 

 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 oraz załącznik nr 1A(a,b,c))  

 Podpisany Załącznik nr 1 A(a,b,c) do oferty stanowiący opis przedmiotu zamówienia  

 Podpisany i uzupełniony załącznik nr A (a/b/c) 

 Podpisany i uzupełniony załącznik nr B (a/b/c) 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 )  

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3)  

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2  

(wg załącznika nr 4 )  

 Oświadczenie o podwykonawcach (wg załącznika nr 5 )  

 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji, że nie należy do 

grupy kapitałowej (wg załącznika nr 6) 

 Wykaz dostaw (wg załącznika nr 8) 

 

11.8. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 

Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 siwz i oznaczonej w następujący sposób: ,, Oferta 

Dostawa sprzętu rolniczego na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A. część ….. nie otwierać 

przed  dniem 12.06.2013r. godz. 12.00. 

11.9.  Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę,  pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przed terminem upływu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jakw pkt. 11.8.  siwz oraz dodatkowo 

opisane ,,Zmiana” lub ,,Wycofanie”. 

11.10.  Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty  oraz wycofać jej po upływie 

terminu składania ofert. 

11.11. Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez 

otwierania.  

 

12. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert  

12.1.   Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.   

ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, (Recepcja) do dnia 12.06.2013r.  

godz. 12.00.  

12.2. Ofercie ofert nastąpi w dn 12.06.2013r. godz. 12.10  w siedzibie Zamawiającego  - 

Port Lotniczy Lublin S.A.  ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, sala 

konferencyjna. 

 

13.  Opis sposobu obliczenia ceny 

   13.1. 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. 

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

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

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

 

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

14.1. Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 

punktów. 

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Lp. Kryterium Waga 

1 Cena 60 

2 Termin realizacji 20 

3 Parametry techniczne 10 

4 Serwis 10 

 

Kryterium: cena – 60 %. 

W powyższym 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 

 

Kryterium: Termin realizacji- 20% 

 

W powyższym kryterium oceniany będzie termin realizacji zamówienia ( podany w dniach, 

liczony od dnia zawarcia umowy).  Maksymalną ilość punktów otrzyma  Wykonawca, który 

zaoferuje najkrótszy termin realizacji zamówienia. W pozostałych ofertach, punkty zastaną 

wyliczone wg następującego wzoru: 

 

Najkrótszy termin 

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

Termin w badanej ofercie 

 

Uwaga: maksymalny termin realizacji wynosi: 

 dla części I 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 



 
 

 dla części II 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 

 dla części III 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 

Kryterium : Ocena techniczna - 10% 

Przez kryterium „Ocena techniczna” Zamawiający rozumie określone przez Wykonawcę 

parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi wpisanymi w formularzu 

oferty. 

Oferty zostaną poddane szczegółowej ocenie punktowej w odniesieniu do oferowanych 

parametrów na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

 

 Część I: 

Ciągnik Ilość 

przyznanych 

punktów 

Deklaracja 

Wykonawcy 

     Tak /Nie 

Moc znamionowa Powyżej 100 KM 1  

Moc max. Powyżej 100KM 1  

Przedni TUZ rozdzielacz z funkcją pływającą TAK 1  

Rewers załączany dźwignią przy kierownicy lub przycisk 

na pulpicie 

TAK 1  

Siedzenie pasażera TAK 1  

 

Za każdą odpowiedz „TAK” Zamawiający przyzna 1 pkt, a za odpowiedź „NIE” 

wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

Część II: 

kosiarka z koszem do zamontowania na ciągniku rolniczym Ilość 

przyznanych 

punktów 

Deklaracja 

Wykonawcy 

     Tak /Nie 

Szerokość robocza Powyżej 2 m 1  

Wielkość pojemnika na trawę Powyżej 1,8 m
3 

1  

Wzmocniona konstrukcja (trudny teren) TAK 1  

 

Za każdą odpowiedz „TAK” Zamawiający przyzna 1 pkt, a za odpowiedź „NIE” 

wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

 Część III: 

 
kosiarka z rozdrabniaczem do zamontowania na ciągniku rolniczym Ilość 

przyznanych 

punktów 

Deklaracja 

Wykonawcy 

     Tak /Nie 

Szerokość robocza Powyżej 2,8 1  

Wzmocniona konstrukcja (trudny teren) TAK 1  

 

Za każdą odpowiedz „TAK” Zamawiający przyzna 1 pkt, a za odpowiedź „NIE” 

wykonawca otrzyma 0 pkt. 

 

 



 
 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Ocena techniczna” zostanie dokonana 

zgodnie ze wzorem: 

 

  Suma punktów za ocenę techniczną w ofercie badanej 

Ocena punktowa = ----------------------------------------------------------------- x waga x 1 pkt. 

 Największa uzyskana suma punktów za ocenę techniczną 

 

 

Kryterium : Warunki serwisu – 10% 

Przez kryterium „Warunki serwisu” Zamawiający rozumie określone przez Wykonawcę 

warunki serwisu dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi wpisanymi w 

formularzu oferty. 

Oferty zostaną podane szczegółowej ocenie punktowej w odniesieniu do oferowanych 

warunków serwisu na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

 

 

Lp. Parametr krytyczny  Ilość przyznanych 

punktów 

Deklaracja 

Wykonawcy 

Tak /Nie 

maksymalny czas przyjazdu na miejsce do użytkownika od zgłoszenia 

1 Do 12 h od zgłoszenia 3  

2 Do 24 h od zgłoszenia 2  

3 Do 36 h od zgłoszenia 1  

4 Powyżej 36 h od zgłoszenia 0  

 

 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Warunki gwarancji” zostanie dokonana zgodnie ze 

wzorem: 

  Suma punktów za warunki serwisu w ofercie badanej 

Ocena punktowa = ------------------------------------------------------------ x waga x 1 pkt 

 Największa uzyskana suma punktów za warunki serwisu  

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 

kryteria. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 

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

punktów. Punkty przyznane za oba kryteria zostaną zsumowane. 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 7;  

 

 



 
 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Do postępowania prowadzonego na powyższych zasadach nie mają zastosowania środki 

ochrony prawnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

Załącznik nr A (a,b,c) (do formularza ofertowego) serwis 

Załącznik nr B (a,b,c) (do formularza ofertowego) parametry techniczne 

Załącznik nr 1 A (a,b,c) specyfikacja techniczna  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2  

Załącznik nr 5- Oświadczenie o podwykonawcach  

Załącznik nr 6- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 8- Wykaz dostaw 


