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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego 

Lublin S.A. ” 

 

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 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) 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) 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

4. Opis przedmiotu zamówienia  

 

4.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych systemów wraz z instalacją i 

http://simap.europa.eu/enotices/checkUserProfile.do?action=check&noticeId=2274354&userId=78818
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uruchomieniem: 

4.1.1. System DCS  

 

 

Wszystkie materiały do wykonania rozbudowy i instalacji lokalnego systemu 

odpraw (DCS) powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je przewyższać.  

Parametry systemu powinny być potwierdzone odpowiednimi deklaracjami. 

 

1)  odprawy pasażerskiej wraz z wyposażeniem stanowisk (DCS); 

Wdrożenie lokalnego systemu  odpraw odbywać się będzie na: 

• Sześciu stanowiskach  odpraw, pasażerów i ich bagażu rejestrowanego check -in 

• Dwóch stanowiskach automatycznych odpraw pasażerów self check-in 

• Dwóch  bramkach (gate),  

• Dwóch  stanowiska supervisora, 

• Jednym stanowisku w bagażowni; 

• Zapewnienie szkolenia dla załogi Portu Lotniczego 

• Zapewnieni procedur awaryjnych w razie awarii łączy, systemu; 

• Możliwość łatwej rozbudowy systemu w przypadku rozbudowy bądź modernizacji 

lotniska; 

• Przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych konsultacji i ustaleń celem uruchomienia 

systemu: 

• Należy zapewnić ,iż kopie bezpieczeństwa bazy danych przechowywane będą na 

osobnych dyskach pracujących w technologii NAS  

• Zapewnieniu ochrony antywirusowej przez okres co najmniej trzech lat dla serwerów  

i stacji roboczych objętych dostawa i uruchomieniem systemu DCS 

 

 

Serwis oprogramowania systemów oraz wsparcie technicznego DCS  

  

Oferta musi zawierać część związaną z ofertę serwisową zgodną z wymaganiami Portu             

i obejmującą pomoc przy eksploatacji systemu oraz aktualizacje oprogramowania dla 

poszczególnych elementów systemu, w celu zapewnienia ich jak najsprawniejszego 

funkcjonowania. System wsparcia technicznego realizowanego drogą internetową, 

uzupełniony powinien być o pomoc telefoniczną oraz zdalny dostępu do systemu. 

 

Zakres zadań świadczonych w ramach usługi wsparcia:  

 usuwanie awarii Systemu, 

 dokonywanie napraw konfiguracji Systemu powstałych wskutek awarii lub 

nieprawidłowej pracy Systemu, 

 obsługa zgłoszeń Użytkowników końcowych Systemu, 

 pozostawanie w gotowości do przyjazdu na wezwanie Użytkownika w przypadku 

braku możliwości świadczenia usług wsparcia w sposób zdalny, 

 monitorowanie poprawności działania i konfiguracji Systemu, 



 
 

 przekazanie procedur przetwarzania w Systemie w przypadku wystąpienia błędów 

w dotychczasowych procedurach Systemu, 

 podejmowanie na bieżąco prac związanych z modyfikacją lub rozszerzaniem 

funkcjonalności Systemu, 

 aktualizowanie Systemu w związku z wdrażaniem zmian technologicznych. 

 

Sposób świadczenia usługi wsparcia przy eksploatacji Systemu. 

Wszelka komunikacja pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem, w tym przekazywanie 

zgłoszeń, potwierdzanie ich przyjęcia, raportowanie postępów prac, informowanie o ich 

zakończeniu powinna być wymieniana pomiędzy Użytkownikami Systemu a pracownikami 

świadczącymi usługę asysty: 

 za pośrednictwem aplikacji typu Help-Desk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

 w formie telefonicznej. 

Dostawca powinien dysponować oprogramowaniem specjalistycznym wspierającym 

świadczenie usługi asysty i udostępnić je użytkownikom Systemu. 

 

W ramach świadczonej usługi wsparcia zostaną określone parametry świadczenia asysty, w 

tym następujące: 

 maksymalny czas podjęcia reakcji, 

 maksymalny czas usunięcia awarii, 

 maksymalny czas usunięcia usterki, 

 maksymalny czas przyjazdu na miejsce do użytkownika, 

 czas świadczenia usługi asysty. 

Parametry te będą podstawą do oceny jakości oferty w zakresie świadczenia usługi wsparcia. 

Pod pojęciem awarii rozumie się niesprawność Systemu powodująca brak możliwości pracy 

w Systemie lub w określonej funkcji Systemu wpływającej na sprawność całego procesu. Pod 

pojęciem usterki rozumie się  niesprawność Systemu nie mająca charakteru Awarii. 

 

Wymagania dotyczące dokumentacji Systemu: 

 

W ramach przeprowadzonego projektu wymagane jest dostarczenie szczegółowej 

dokumentacji Systemu, w tym: 

a) dokumentacji użytkownika Systemu ze szczegółowym opisem funkcji i procesów, 

b) dokumentacji administratora Systemu, 

c) dokumentacji technicznej Systemu. 

 

Dokumentacja musi być w języku polskim i angielskim i przekazana powinna być w wersji 

elektronicznej. Wskazane jest aby elektroniczna wersja dokumentacji dla użytkowników 

końcowych była dokumentacją kontekstową. 

Okres świadczenia usługi wsparcia podany w ofercie musi obejmować okres 12 miesięcy 

począwszy od momentu rozpoczęcia eksploatacji systemu w rzeczywistych warunkach 

potwierdzonych dwustronnie podpisanym protokołem uruchomienia systemu.  

 

Usługa wsparcia musi być prowadzona w języku polskim.  

 



 
 

4.1.2. System FIDS 

 prezentujący dane dotyczące operacji lotniskowych. Zadaniem systemu jest automatyczna 

wizualizacja przetwarzanych informacji dla pasażerów oraz pracowników portu. 

Oprogramowanie FIDS w połączeniu ze sprzętem umożliwia wyświetlanie żądanych 

informacji o lotach w połączeniu z plikami multimedialnymi, zawierającymi treści dotyczące 

bezpieczeństwa, przepisów, organizacji lotniska a także reklamy(FIDS). 

 

Dostawca systemu zapewni: 

 

• Dostawę i uruchomienie 15 stanowisk systemu FIDS oraz jednego stanowiska 

nadzorczego 

• Szkolenie dla personelu Portu Lotniczego 

• Procedury awaryjne w przypadku awarii 

• Możliwość łatwej rozbudowy systemu 

• Przeprowadzenie niezbędnych konsultacji celem uruchomienia systemu 

• Redundancje wybranych funkcjonalności w oparciu o niezależny system FIS.  

• Ochronę antywirusowej przez okres co najmniej trzech lat dla serwerów i stacji 

roboczych objętych dostawa i uruchomieniem systemu FIS 

 

Serwis oprogramowania systemów oraz wsparcie technicznego FIDS  

  

Oferta musi zawierać część związaną z ofertę serwisową zgodną z wymaganiami Portu             

i  obejmującą pomoc przy eksploatacji systemu oraz aktualizacje oprogramowania dla 

poszczególnych elementów systemu, w celu zapewnienia ich jak najsprawniejszego 

funkcjonowania. System wsparcia technicznego realizowanego drogą internetową, 

uzupełniony powinien być o pomoc telefoniczną oraz zdalny dostępu do systemu. 

 

Zakres zadań świadczonych w ramach usługi wsparcia:  

 usuwanie awarii Systemu, 

 dokonywanie napraw konfiguracji Systemu powstałych wskutek awarii lub 

nieprawidłowej pracy Systemu, 

 obsługa zgłoszeń Użytkowników końcowych Systemu, 

 pozostawanie w gotowości do przyjazdu na wezwanie Użytkownika w przypadku 

braku możliwości świadczenia usług wsparcia w sposób zdalny, 

 monitorowanie poprawności działania i konfiguracji Systemu, 

 przekazanie procedur przetwarzania w Systemie w przypadku wystąpienia błędów 

w dotychczasowych procedurach Systemu, 

 podejmowanie na bieżąco prac związanych z modyfikacją lub rozszerzaniem 

funkcjonalności Systemu, 

 aktualizowanie Systemu w związku z wdrażaniem zmian technologicznych. 

 

Sposób świadczenia usługi wsparcia przy eksploatacji Systemu. 

Wszelka komunikacja pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem, w tym przekazywanie 

zgłoszeń, potwierdzanie ich przyjęcia, raportowanie postępów prac, informowanie o ich 

zakończeniu powinna być wymieniana pomiędzy Użytkownikami Systemu a pracownikami 



 
 

świadczącymi usługę asysty: 

 za pośrednictwem aplikacji typu Help-Desk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

 w formie telefonicznej. 

Dostawca powinien dysponować oprogramowaniem specjalistycznym wspierającym 

świadczenie usługi asysty i udostępnić je użytkownikom Systemu. 

 

W ramach świadczonej usługi wsparcia zostaną określone parametry świadczenia asysty, w 

tym następujące: 

 maksymalny czas podjęcia reakcji, 

 maksymalny czas usunięcia awarii, 

 maksymalny czas usunięcia usterki, 

 maksymalny czas przyjazdu na miejsce do użytkownika, 

 czas świadczenia usługi asysty. 

Parametry te będą podstawą do oceny jakości oferty w zakresie świadczenia usługi wsparcia. 

Pod pojęciem awarii rozumie się niesprawność Systemu powodująca brak możliwości pracy 

w Systemie lub w określonej funkcji Systemu wpływającej na sprawność całego procesu. Pod 

pojęciem usterki rozumie się  niesprawność Systemu nie mająca charakteru Awarii. 

 

Wymagania dotyczące dokumentacji Systemu: 

 

W ramach przeprowadzonego projektu wymagane jest dostarczenie szczegółowej 

dokumentacji Systemu, w tym: 

a) dokumentacji użytkownika Systemu ze szczegółowym opisem funkcji i procesów, 

b) dokumentacji administratora Systemu, 

c) dokumentacji technicznej Systemu. 

 

Dokumentacja musi być w języku polskim i angielskim i przekazana powinna być w wersji 

elektronicznej. Wskazane jest aby elektroniczna wersja dokumentacji dla użytkowników 

końcowych była dokumentacją kontekstową. 

Okres świadczenia usługi wsparcia podany w ofercie musi obejmować okres 12 miesięcy 

począwszy od momentu rozpoczęcia eksploatacji systemu w rzeczywistych warunkach 

potwierdzonych dwustronnie podpisanym protokołem uruchomienia systemu.  

 

Usługa wsparcia musi być prowadzona w języku polskim.  

 

 

 

4.1.3 System FIS wspomagający zarządzanie operacjami lotniczymi oraz zasobami 

sprzętowymi   

System informacji lotniczej FIS musi być oparty na centralnej bazie danych i mieć 

możliwość gromadzenia, przetwarzania i publikacji informacji związanych z ruchem 

lotniczym na lotnisku. System musi być wyposażony w moduły operacyjne do wykorzystania 

przez służby obsługi naziemnej. System musi umożliwiać współpracę z systemami informacji 

wizualnej FIDS i głosowej DOS (w tym alarmowej), oraz z systemem transportu i kontroli 

bagażu i systemem mode-s statków powietrznych. Przesyłanie informacji do 



 
 

współpracujących systemów musi odbywać się automatycznie wg. harmonogramu z 

centralnej bazy danych i/lub na podstawie wiadomości z systemów zewnętrznych. 

 

Dostawca systemu zapewni: 

• Uruchomienia 10 stanowisk systemu FIS oraz jednego stanowiska mobilnego 

• szkolenie dla personelu Portu Lotniczego 

• procedury awaryjne w przypadku awarii 

• możliwość łatwej rozbudowy systemu 

• przeprowadzenie niezbędnych konsultacji celem uruchomienia systemu 

• redundancje wybranych funkcjonalności w oparciu o niezależny system FIDS.  

• Przechowywanie kopi bezpieczeństwa bazy danych  na osobnych dyskach pracujących 

w technologii NAS  

• Ochronę antywirusową przez okres co najmniej trzech lat dla serwerów i stacji 

roboczych objętych dostawa i uruchomieniem systemu FIS 

   

Serwis oprogramowania systemów oraz wsparcie technicznego  FIS 

  

Oferta musi zawierać część związaną z ofertę serwisową zgodną z wymaganiami Portu             

i  obejmującą pomoc przy eksploatacji systemu oraz aktualizacje oprogramowania dla 

poszczególnych elementów systemu, w celu zapewnienia ich jak najsprawniejszego 

funkcjonowania. System wsparcia technicznego realizowanego drogą internetową, 

uzupełniony powinien być o pomoc telefoniczną oraz zdalny dostępu do systemu. 

 

Zakres zadań świadczonych w ramach usługi wsparcia:  

 usuwanie awarii Systemu, 

 dokonywanie napraw konfiguracji Systemu powstałych wskutek awarii lub 

nieprawidłowej pracy Systemu, 

 obsługa zgłoszeń Użytkowników końcowych Systemu, 

 pozostawanie w gotowości do przyjazdu na wezwanie Użytkownika w przypadku 

braku możliwości świadczenia usług wsparcia w sposób zdalny, 

 monitorowanie poprawności działania i konfiguracji Systemu, 

 przekazanie procedur przetwarzania w Systemie w przypadku wystąpienia błędów 

w dotychczasowych procedurach Systemu, 

 podejmowanie na bieżąco prac związanych z modyfikacją lub rozszerzaniem 

funkcjonalności Systemu, 

 aktualizowanie Systemu w związku z wdrażaniem zmian technologicznych. 

 

Sposób świadczenia usługi wsparcia przy eksploatacji Systemu. 

Wszelka komunikacja pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem, w tym przekazywanie 

zgłoszeń, potwierdzanie ich przyjęcia, raportowanie postępów prac, informowanie o ich 

zakończeniu powinna być wymieniana pomiędzy Użytkownikami Systemu a pracownikami 

świadczącymi usługę asysty: 

 za pośrednictwem aplikacji typu Help-Desk lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, 

 w formie telefonicznej. 



 
 

Dostawca powinien dysponować oprogramowaniem specjalistycznym wspierającym 

świadczenie usługi asysty i udostępnić je użytkownikom Systemu. 

 

W ramach świadczonej usługi wsparcia zostaną określone parametry świadczenia asysty, w 

tym następujące: 

 maksymalny czas podjęcia reakcji, 

 maksymalny czas usunięcia awarii, 

 maksymalny czas usunięcia usterki, 

 maksymalny czas przyjazdu na miejsce do użytkownika, 

 czas świadczenia usługi asysty. 

Parametry te będą podstawą do oceny jakości oferty w zakresie świadczenia usługi wsparcia. 

 

Wymagania dotyczące dokumentacji Systemu: 

 

W ramach przeprowadzonego projektu wymagane jest dostarczenie szczegółowej 

dokumentacji Systemu, w tym: 

a) dokumentacji użytkownika Systemu ze szczegółowym opisem funkcji i procesów, 

b) dokumentacji administratora Systemu, 

c) dokumentacji technicznej Systemu. 

 

Dokumentacja musi być w języku polskim i angielskim i przekazana powinna być w wersji 

elektronicznej. Wskazane jest aby elektroniczna wersja dokumentacji dla użytkowników 

końcowych była dokumentacją kontekstową. 

Okres świadczenia usługi wsparcia podany w ofercie musi obejmować okres 12 miesięcy 

począwszy od momentu rozpoczęcia eksploatacji systemu w rzeczywistych warunkach 

potwierdzonych dwustronnie podpisanym protokołem uruchomienia systemu.  

 

Usługa wsparcia musi być prowadzona w języku polskim.  

 

4.2. Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi  

załącznik nr 1A (a,b,c) do SIWZ 

 

4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

48813000 – system informacji ruchu pasażerskiego 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia od 20.06.-17.09.12r. 

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającym 

            6.1. 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 

mailto:info@portlotniczy.lublin.pl


 
 

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

            6.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

            6.2.1.  w zakresie merytorycznym:  Wojciech Jabłoński  tel.  693 780 460 

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

6.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia  

06.06.2012 r. 

 

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

tych warunków 

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

postępowaniu dotyczące: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

7.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

7.2. 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. 

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

przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 

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

w zakresie warunku określonego w pkt 7.1.2. wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (36 

miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie, wykażą się należytym wykonaniem dostaw polegających na: 

dostawie min. 1 systemu DCS i min. 1 dostawę systemu FIDS i 1 dostawę systemu FIS. 

Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na 

podstawie treści przedłożonego wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te 

zostały wykonane należycie. 

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

7.5.1.warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. muszą zostać spełnione 

przez wykonawców łącznie. 

7.5.2.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. 

7.6.Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną 

dopuszczone do badania i oceny. 

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

postępowania. 

 



 
 

8. 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. 

8.1.Oświadczenie: 

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

załącznika nr 2) dotyczących: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

8.1.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia 

8.1.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

8.1.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej 

8.2.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. 

8.3.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: 

8.3.1.Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 

dostawy zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 6). 

8.4.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: 

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

8.4.2.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). 

8.4.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

8.4.4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 



 
 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.4.5.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.4.6.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

8.5.   Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, mają miejsce zamieszkana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 

administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy 

w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

8.6.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 8.4. i 8.5. 

8.7.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o którym mowa: 

8.7.1. pkt 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., i 8.4.6. - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

8.6.1.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.7.1.2.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.7.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.7.2. Pkt 8.4.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.8.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w: 

8.8.1.Pkt 8.7.1.1, 8.7.1.3, 8.7.2. - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie 



 
 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.8.2.Pkt 8.7.1.2. - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert 

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

8.9.1.oświadczenie wymagane w pkt 8.1. oraz dokumenty wymagane w pkt 8.2. winny być 

złożone wspólnie przez wykonawców. 

8.9.2.dokumenty wymagane w pkt 8.4. winien złożyć każdy wykonawca. 

8.10. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 8.1.1. 

oraz dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. winny być składane w formie oryginału. 

8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4., 8.5., 8.7. i 8.8. 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\. 

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

przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.6., kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

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

język polski. 

 

9. Informacje dotyczące wadium. 

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

150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 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  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 pietro )  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 Prawa zamówień publicznych 

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 w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 

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. 

10.2.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.3.  Oferta  musi być sporządzona w języku polskim. 

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

10.5.  Treść oferty  musi odpowiadać SIWZ. 

10.6. 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. 

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

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób 

umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

 

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

osobę ( osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

 

10.8.Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia; 

10.8.1. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 8 SIWZ 

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

            10.8.3. Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o            

części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom (wg załącznika nr 2).  

10.8.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg  

załącznika nr 3 ) 



 
 

10.8.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 4) 

            10.8.6. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy  

            z dn. 29.01.04r.   PZP (dla osób fizycznych) (wg  załącznika nr 5 ) 

           10.8.7.Wykaz dostaw (wg  załącznika nr 6 ) 

 

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

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

„Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego 

Lublin S.A. ” nie otwierać przed  dniem  14.06.2012r. godz. 15.15. 

10.10.  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 jak w pkt. 10.9.  siwz oraz dodatkowo 

opisane ,,Zmiana” lub ,,Wycofania”. 

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

terminu składania ofert. 

10.10.Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom                          

bez otwierania.  

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

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

punktów. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium waga 

1 cena 80 

2 serwis 10 

3 funkcjonalność 10 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 

kryteria. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane 

według następujących zasad: 

 

http://bip.portlotniczy.lublin.pl/docs/file/6e%20%2024_1_2.doc
http://bip.portlotniczy.lublin.pl/docs/file/6e%20%2024_1_2.doc
http://simap.europa.eu/enotices/checkUserProfile.do?action=check&noticeId=2274354&userId=78818
http://simap.europa.eu/enotices/checkUserProfile.do?action=check&noticeId=2274354&userId=78818


 
 

 

Kryterium : Cena - 80% 

Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę zgodnie 

z zasadami opisanymi w siwz i wpisaną w formularzu oferty cenę oferty brutto. 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Cena” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

Najniższa cena 

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

Cena badanej oferty 

 

Kryterium : serwis - 10% 

Przez kryterium „Serwis” Zamawiający rozumie określone przez Wykonawcę 

Warunki serwisu oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi wpisanymi w 

formularzu oferty. 

Serwis oceniany będzie na podstawie zdeklarowanego przez Wykonawcę czasu reakcji 

serwisowej. Maksymalna ilość punktów wynosi 48. 

 

Oferty zostaną poddane szczegółowej ocenie punktowej w odniesieniu do oferowanych 

warunków serwisu  na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

 

maksymalny czas podjęcia reakcji DCS 

Lp. Parametr krytyczny Ilość 

przyznanych 

punktów 

Deklaracja 

oferenta 

Tak /Nie 

1. poniżej 30 min 3  

2. poniżej 1 godz 2  

3. poniżej 2 godz 1  

4. powyżej 2 godz 0  

maksymalny czas usunięcia awarii 

1. poniżej 2 godz 3  

2. poniżej 4 godz 2  

3. poniżej 8 godz 1  

4. powyżej 8 godz 0  

maksymalny czas usunięcia usterki 

1. poniżej 8 godz 3  

2. poniżej 12 godz 2  

3. poniżej 16 godz 1  

4. powyżej 16 godz 0  

maksymalny czas przyjazdu na miejsce do użytkownika 

1. poniżej 8 godz 3  

2. poniżej 12 godz 2  

3. poniżej 16 godz 1  

4. powyżej 16 godz 0  

czas świadczenia usługi asysty  

1. Siedem dni w tygodniu od 6:00 do 22:00 4  



 
 

2. Siedem dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 3  

3. Dni robocze od 8:00 do 20:00, dni 

ustawowo wolne 8:00 do 16: 

2  

4. Dni robocze od 8:00 do 16:00, dni 

ustawowo wolne 8:00 do 12:00 

1  

5. Dni robocze od 8:00 do 16:00 0 pkt 

dodatkowych, 

jest to 

wymaganie 

 

 

 

maksymalny czas podjęcia reakcji  FIDS 

Lp. Parametr krytyczny Ilość 

przyznanych 

punktów 

Deklaracja 

oferenta 

Tak /Nie 

1. poniżej 30 min 3  

2. poniżej 1 godz 2  

3. poniżej 2 godz 1  

4. powyżej 2 godz 0  

maksymalny czas usunięcia awarii 

1. poniżej 2 godz 3  

2. poniżej 4 godz 2  

3. poniżej 8 godz 1  

4. powyżej 8 godz 0  

maksymalny czas usunięcia usterki 

1. poniżej 8 godz 3  

2. poniżej 12 godz 2  

3. poniżej 16 godz 1  

4. powyżej 16 godz 0  

maksymalny czas przyjazdu na miejsce do użytkownika 

1. poniżej 8 godz 3  

2. poniżej 12 godz 2  

3. poniżej 16 godz 1  

4. powyżej 16 godz 0  

czas świadczenia usługi asysty  

1. Siedem dni w tygodniu od 6:00 do 22:00 4  

2. Siedem dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 3  

3. Dni robocze od 8:00 do 20:00, dni 

ustawowo wolne 8:00 do 16: 

2  

4. Dni robocze od 8:00 do 16:00, dni 

ustawowo wolne 8:00 do 12:00 

1  

5. Dni robocze od 8:00 do 16:00 0 pkt 

dodatkowych, 

jest to 

 



 
 

wymaganie 

maksymalny czas podjęcia reakcji FIS 

Lp. Parametr krytyczny Ilość 

przyznanych 

punktów 

Deklaracja 

oferenta 

Tak /Nie 

1. poniżej 30 min 3  

2. poniżej 1 godz 2  

3. poniżej 2 godz 1  

4. powyżej 2 godz 0  

maksymalny czas usunięcia awarii 

1. poniżej 2 godz 3  

2. poniżej 4 godz 2  

3. poniżej 8 godz 1  

4. powyżej 8 godz 0  

maksymalny czas usunięcia usterki 

1. poniżej 8 godz 3  

2. poniżej 12 godz 2  

3. poniżej 16 godz 1  

4. powyżej 16 godz 0  

maksymalny czas przyjazdu na miejsce do użytkownika 

1. poniżej 8 godz 3  

2. poniżej 12 godz 2  

3. poniżej 16 godz 1  

4. powyżej 16 godz 0  

czas świadczenia usługi asysty  

1. Siedem dni w tygodniu od 6:00 do 22:00 4  

2. Siedem dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 3  

3. Dni robocze od 8:00 do 20:00, dni 

ustawowo wolne 8:00 do 16: 

2  

4. Dni robocze od 8:00 do 16:00, dni 

ustawowo wolne 8:00 do 12:00 

1  

5. Dni robocze od 8:00 do 16:00 0 pkt 

dodatkowych, 

jest to 

wymaganie 

 

 

Ocena punktowa w ramach kryterium „serwis” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

  

                            Suma punktów za warunki serwisu w ofercie badanej 

Ocena punktowa =  ------------------------------------------------------------                    x 100 pkt × 

waga kryterium 

                            Największa uzyskana suma punktów za warunki serwisu  

 

Kryterium : Funkcjonalność - 10% 



 
 

Przez kryterium „Funkcjonalność” 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: 

 

Lp.  

Opis oczekiwanej funkcjonalności DCS 

Tak/ Nie 

1. Aktywny link do następujących systemów rezerwacji  Amadeus old 

BA, Amadeus Altea,KLM (codeco), Lufthansa System, Sabre ,SITA 

 

2. Konfigurowalna opcja funkcji  Web Check-in  

3. Konfigurowalna opcje Moblie Phone Check-in  

4. Elektroniczna obsługa biletowa dla pasażerów korzystających z 

innych systemów rezerwacji w trybie online z możliwością 

odprawienie na  więcej niż trzy odcinki w czasie trwania jednej 

podróży. 

 

5. Konfigurowalna opcja funkcji Check-in na platformie CUSS  

 

 

  

 

Lp. Opis oczekiwanej funkcjonalności FIDS 

 

Tak/ Nie 

1. System powinien zapewniać możliwość tworzenia, zapisywania      

i usuwania danych dotyczących operacji lotniczych i serwisowych 

z zastosowaniem zaprogramowanych własnych procesów selekcji. 

 

2. System posiada moduł obsługi reklam, pozwalający na zarządzanie 

wyświetlaną reklamą oraz jej rozliczania ze zleceniodawcami z 

możliwością przesłania tych danych do systemu fakturowania. 

 

3. System umożliwia wyświetlane reklam na tych samych monitorach 

co informacje lotnicze, i ich współdzielenie (na tym samym 

monitorze jednocześnie reklama i informacje lotnicze). Umożliwi 

strefowe wyświetlanie informacji tekstowych i multimedialnych 

(będą wyświetlane na całości ekranu, jego dowolnej części – np.   

w postaci przewijanego paska, lub na dowolnie połączonych 

wyświetlaczach w tzw. „ściany wizyjne” grupujące pojedyncze 

ekrany w jeden logiczny wyświetlacz 

 

4. System posiada możliwość rozbudowy o moduł obsługujący 

kierowanie stosownych informacji do personelu, a w razie 

problemów do centrum dowodzenia i administratora a także 

urządzeń mobilnych (np. smartphone). Informacja dla obsługi         

i pracowników może być przekazywana po sieci wewnętrznej lub 

TCP-IP. 

 

 

5. System powinien posiadać możliwość rozbudowy o: Interactive  



 
 

Voice Response (IVR). Interaktywny system informacji głosowej 

pozwala na informowanie pasażerów drogą telefoniczną. Pasażer 

powinien mieć możliwość poprzez wybieranie numeru a dalej 

odpowiedniego rozszerzenia uzyskanie informacji na temat 

wybranego lotu: godziny odlotu, przylotu, opóźnienia, statusu itp. 

 

 

Lp. Opis oczekiwanej funkcjonalności FIS 

 

Tak/ Nie 

1. Kontener zbiorczy z wiadomościami PNL powinien posiadać 

funkcjonalność zapewniającą ograniczenie dostępu dla osób nie 

uprawnionych do wglądu do list pasażerskich zgodnie z 

wytycznymi GIODO 

 

2. Część operacyjna powinna zawierać informacje o nadchodzących 

rejsach przylotowych oraz odlotowych, prezentowanych w postaci 

tabeli z odpowiednio zdefiniowaną kolorystyką uzależnioną od 

stanu w jakim znajduje się dany rejs 

 

3. Tabele modułów oprogramowania powinny być konfigurowalne 

pozwalając na dowolne ułożenie kolejności kolumn (z możliwością 

zapisu aktualnego układu) oraz definiowania widoków 

rozszerzonych, 

 

4. Moduł wytypowania ptactwa - dane pogodowe powinny być 

pobierane z systemu METAR i przedstawione w czytelnej dla 

użytkownika formie wraz z wizualizacją wytypowania ptactwa w 

strefach portu lotniczego na mapie portu lotniczego, 

 

5. Wizualizacja przestrzeni operacyjnej i dróg kołowania za pomocą 

odbiornika sygnału mode-s na mapie portu lotniczego oraz w 

obrębie 200NM za pomocą dwóch niezależnych map 

 

 

 

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

otrzyma 0 pkt. 

 

Funkcjonalność oceniana będzie na podstawie zdeklarowanej przez Wykonawcę 

funkcjonalności. Maksymalna ilość punktów wynosi 15. 

 

Ocena punktowa w ramach kryterium „Funkcjonalność” zostanie dokonana 

zgodnie ze wzorem: 

 

 

                                  Suma punktów za funkcjonalność w  ofercie badanej 

Ocena punktowa = -----------------------------------------------------------------     x 100 pkt × waga 

kryterium 



 
 

                                  Największa uzyskana suma punktów za funkcjonalność 

 

 

 

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

punktów.  

11.3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert będzie stanowiła sumę punktów 

otrzymanych w poszczególnych kryteriach – Zamawiający ustali ją z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

11.4. W przypadku, gdy dwie Oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych 

kryteriów oceny Ofert, Zamawiający dokona wyboru Oferty z niższą ceną. 

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

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. 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. 

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

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

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

 

13. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert  

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

20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro )  do dnia 14.06.2012r. godz. 15:00.     

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2012r. godz. 15.15  w siedzibie Zamawiającego  - Port 

Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 6 ( sala konferencyjna ). 

 

 

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

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

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. 

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 oferty.      

15. Termin związania ofertą. 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

16.1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy stanowi załącznik nr 7;  

 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki PL Formularz standardowy 05 - 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 16 / 20 ochrony prawnej określone w 

Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 

inny sposób, 

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 



 
 

5.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o 

Okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 

Działu VI ustawy Pzp. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 



 
 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

Załącznik 1A Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 Oświadczenie o podwykonawcach 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie 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 Wykaz dostaw 

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy 

 

 

 

 

      

     

 


