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Lublin, dnia 24.07.12r. 

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Budowa wieży na potrzeby montażu anten radiokomunikacyjnych systemu TETRA 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 266484 – 2012 w dn. 24.07.12r. 

 

1. Zamawiający: 

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

telefon: 81 534 74 40              

faks:              81 534 74 41 

e-mail:   info@portlotniczy.lublin.pl 

 

 

2. Informacje wstępne. 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.  Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

4. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o: 

a)  ustawa pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2010 roku. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) 

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

c)  )  ofercie -  należy przez to rozumieć ofertę zawierającą cenę, składaną przez Wykonawców w 

przedmiotowym postępowaniu. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

3.1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

 

4.1. Przedmiotem postępowania jest:  

 

1. Budowa wieży na potrzeby montażu anten radiokomunikacyjnych systemu TETRA. 

 

Wieża przeznaczona jest do zamocowania na odpowiedniej wysokości anten nadawczo odbiorczych 

systemu TETRA oraz anten mikrofalowych. 

 

2. Dokładne określenie parametrów Robót, w tym również ich szczegółowy zakres, zawarty jest w 

Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.  

 

3. Wszystkie roboty objęte przedmiotowym zamówieniem realizowane będą równolegle oraz w 

koordynacji z innymi robotami związanymi z realizacją inwestycji pod nazwą „Rozbudowa 
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Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A.(Świdnik)”. 

 

4. Wykonawca obowiązany jest do starannego zapoznania się z dokumentacją projektową   oraz 

dokonania w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, należytej  oceny kompleksowego zakresu 

prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zaniedbanie tych 

obowiązków, w szczególności poprzez błędne lub niedostateczne zapoznanie się  z dokumentacją, 

nie uzasadnia ze strony Wykonawcy żadnych roszczeń do Zamawiającego. Jeżeli dostarczona przez 

Zamawiającego dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą 

inne okoliczności, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, które mogą przeszkodzić 

prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 

Zamawiającego wykorzystując w tym celu tryb art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do  współpracy oraz koordynacji prac własnych z wykonawcami 

robót  realizującymi zadania objęte odrębnymi postępowaniami, a przenikającymi się z robotami 

przedmiotowego zamówienia, w tym w szczególności z wykonawcą: płyty postojowej samolotów, 

płyty postojowej sprzętu lotniskowego, drogi technicznej znajdującej się przy budynku terminala od 

strony północnej , dróg patrolowych i pożarowych  dróg i parkingów, wykonawcami sieci 

sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,  wykonawcą drogi kołowania, wykonawcami 

obiektów kubaturowych oraz nadzorem Zamawiającego w tym również nadzorem geodezyjnym 

Zamawiającego. Wykonawca przy udziale Zamawiającego skoordynuje prace własne z takimi 

wykonawcami, aby była zapewniona ciągłość robót dla wszystkich stron. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunki decyzji środowiskowej RDOŚ-06-WOOŚ-

6650/37-9/09/Sm/kpa stanowiącej załącznik nr B do SIWZ oraz DOOŚoa-284/2457/1672/10/mc-72 

załącznik nr B1 do SIWZ. 

 

7. W przypadku, gdy wykonawca, realizując niniejszy przedmiot zamówienia, spowoduje swoją 

ingerencją lub zaniedbaniem pogorszenie parametrów lub zniszczenie zrealizowanych już, w 

ramach Inwestycji robót, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich  do stanu pierwotnego 

własnym staraniem i na własny koszt. 

 

8.Do realizacji przedmiotu zamówienia mają zastosowanie postanowienia najnowszych 

powołanych w SST norm i przepisów. 

 

9. Jeżeli w jakiejkolwiek części dokumentacji nie wskazano warunków odbioru robót za 

obowiązujące w takim przypadku należy przyjąć obowiązujące, stosownie do zakresu robót, 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 

4.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

44212200-1 Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe 
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44212250-6 Maszty 

45232330-4 Wznoszenie masztów antenowych 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 

32344240-0 Wieże radiowe; 

 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

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

postępowaniu dotyczące: 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

5.2. 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. 

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

przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 

5.4. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 

5.4.1. w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.3. wykażą się:  

dysponowaniem co najmniej 1 osobą z min. 3 letnimi uprawnieniami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej (bez ograniczeń). 

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

5.5.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. muszą zostać spełnione przez 

wykonawców łącznie. 

5.5.2. 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. 

5.6. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone 

do badania i oceny. 

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

postępowania. 

 

6. 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. 

6.1.Oświadczenie: 

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

załącznika nr 3) dotyczących: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
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6.1.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia 

6.1.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

6.1.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej 

6.2.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. 

6.3.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: 

6.3.1 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 

nr 8). 

6.4.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: 

6.4.1.Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 4). 

6.4.2.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 ofert, a 

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

załącznika nr 5). 

 

6.5.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla wykonawcy, określonym w pkt 6.3 i 6.4. 

6.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 6.4.2. składa 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. 

 

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

6.8.1.oświadczenie wymagane w pkt 6.1. oraz dokumenty wymagane w pkt 6.2. winny być 

złożone wspólnie przez wykonawców. 

6.8.2.dokumenty wymagane w pkt 6.4. winien złożyć każdy wykonawca. 

6.8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 6.1.1. oraz 

dokumenty, o których mowa w pkt 6.2. winny być składane w formie oryginału. 

6.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3., 6.4., 6.6. i 6.7. 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\. 
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6.10.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

7. Termin wykonania zamówienia 

7.1. Przewidziany termin realizacji zamówienia wynosi 2 miesiące od dnia podpisania umowy.  

 

8.Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym. 

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

Zamawiającego: 

 

- za pomocą faksu 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 

 

            8.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

            8.2.1.  w zakresie merytorycznym:  Paweł Jarecki tel. 609 909 517 

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

 

 

9.Informacje dotyczące wadium 

9.1. Wadium wykonawca składa,  w formie określonej art.45 ust.  6 ustawy Pzp w wysokości 

5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 38 1130 

1206 0028 9103 8520 0001   z dopiskiem ,,Wadium w postępowaniu na  Budowa wieży na 

potrzeby montażu anten radiokomunikacyjnych systemu TETRA” 

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

9.3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu 

należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.   ul. Hempla 6, 20-008 

Lublin, Sekretariat ( I piętro )  przed upływem terminu składania ofert. 

9.4. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane 

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

9.4.1.  gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone 

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

9.4.2.  okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony                    

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

9.5. 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: 

9.5.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone 
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w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, 

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

związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.6. 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. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

10.1. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na 

papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście 

przetłumaczonym; 

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię 

i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i 

nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego; 

 

10.2.  Treść oferty  musi odpowiadać SIWZ. 

10.3.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę ( osoby) 

podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

10.4. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia; 

10.4.1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2)  

10.4.2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom (wg załącznika nr 7.)  

10.4.3. Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 

Dane podane przez Wykonawcę dotyczące kosztów robót określonych w SIWZ ustalane są na cały 

okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu. 

 

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

Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 SIWZ i oznaczonej w następujący sposób: ,, Oferta  - Budowa 

wieży na potrzeby montażu anten radiokomunikacyjnych systemu TETRA”  nie otwierać 

przed 08.08.2012r. godz.15.15. 

 

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

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty wstępnej przed terminem upływu składania ofert wstępnych. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 8.9.  SIWZ oraz 

dodatkowo opisane ,,Zmiana” lub ,,Wycofania”. 
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10.7.  Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty wstępnej oraz wycofać jej po upływie 

terminu składania ofert. 

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

 

11. Termin i miejsce składania ofert  

 

11.1. Ofertę  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.   

ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro ) do dnia 08.08 2012r. do godz.15:00  

11.2. Oferty zostaną otwarte dnia: 08.08.2012r. o godz. 15.15 w siedzibie zamawiającego Port 

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

11.3. Termin związania ofertą 30 dni. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1.Cena ryczałtowa winna obejmować pełny zakres robót określonych w projekcie                 

budowlano – wykonawczym (przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy) oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz niezależnie od faktu czy wszystkie te 

elementy są ze sobą spójne. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny 

niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów   ponoszonych przez wykonawcę 

podczas ich realizacji.  

12.2.Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z 

realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i 

podatków. 

12.3. Cenę ofertową brutto, cenę netto i kwotę podatku VAT należy podać z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku włącznie.  

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

12.5. Cenę oferty należy umieścić w formularzu na załączonym druku (załącznik  Nr 2  do SIWZ).  

 

 

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

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

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

Oferowana cena – 100 %. 

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 

 

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

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

14.1. 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. 

14.2.  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. 

 

15.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy należy złożyć przed podpisaniem 

umowy w jednej z następujących postaci: 

15.1.1.  pieniądzu; 

15.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

15.1.3. gwarancjach bankowych; 

15.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

14.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto 

Zamawiającego:  38 1130 1206 0028 9103 8520 0001.   

15.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy  przelewem, za 

termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku  Zamawiającego. 

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, 

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego 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 oraz zawieraną 

umową, a w szczególności: 

15.4.1. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony 

datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia,. 

  

15.4.2. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony 

datą termin odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi  obejmujący okres przewidziany 

umową na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi.  

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia 

bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, 
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gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego 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, oryginał dokumentu należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy 

Lublin S.A.  ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro ). 

 

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

w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Załącznik nr   7  - istotne postanowienia umowy 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1    -      DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 

 

Rys. PW 1 Widok wieży 

Rys. PW-2 Konstrukcja wsporcza R1, Wspornik antenowy W1 

Rys. PW-3 Pomost wsporczy PW1 

Rys. PW-4 Pomost serwisowy PS1 

Rys. PW-5 Pomost serwisowy 

 

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 4- Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 

Załącznik nr 6- Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

Załącznik nr 7- istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 8- oświadczenie o dysponowaniu osobami z uprawnieniami 

 

http://bip.portlotniczy.lublin.pl/docs/file/Zalacznik%20nr%205%20do%20SIWZ%2003_04.doc

