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Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla
Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z
napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu   Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Port Lotniczy Lublin S.A.
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: 20-008 Lublin ul. Hempla 6
Miejscowość: Lublin Kod pocztowy: 20-008
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 609900263
Osoba do kontaktów: Leszek Klepacki
E-mail: info@portlotniczy.lublin.pl Faks: +48 815347441

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego:  (URL) www.portlotniczy.lublin.pl
Adres profilu nabywcy:  (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
Inny:

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z
napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6_____

I.3) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH PODMIOTÓW ZAMAWIAJĄCYCH

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
tak nie

(jeżeli tak, więcej informacji o tych podmiotach zamawiających można podać w załączniku A.)
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II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-
Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków, obiektu
budowlanego odpowiadającego
wymogom określonym przez
podmiot zamawiający

(b) Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

(c) Usługi
Kategoria usług: nr _____
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik XVIIA i XVIIB do
dyrektywy 2004/17/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja
robót budowlanych

Główne miejsce realizacji dostawy
_____

Kod NUTS
PL314

Główne miejsce świadczenia usług

II.1.3) Informacje na temat zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Zamówienia publicznego
utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba _____
albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna uczestników
planowanej umowy ramowej _____

Czas trwania umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Okres w latach: _____ albo miesiącach: _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy,
proszę podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT _____ Waluta:
albo Zakres: między _____ i _____ Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli jest znany)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej
Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 samochód ciężki z
napędem 6x6.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) dostawę 2 szt. pojazdów ratowniczo-gaśniczych bez wyposażenia
2) dostarczenie do pojazdów pełnej dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim (według wymagań
określonych w „Opisie Technicznym Przedmiotu Zamówienia”);
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napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x63) przeprowadzenie szkolenia operatorskiego oraz szkolenia serwisowego dla pracowników Zamawiającego
(według wymagań określonych w „Opisie Technicznym Przedmiotu Zamówienia”)
4) udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości (według wymagań określonych w „Opisie Technicznym
Przedmiotu Zamówienia”);
5) przeprowadzenie testów sprawdzających pojazdów i urządzeń poprzedzające podpisanie protokołu odbioru
końcowego;
6) świadczenie w okresie gwarancyjnym pełnego serwisu wraz z przeprowadzeniem przeglądów okresowych i
konserwacji zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi (w cenie niniejszego zamówienia);
7) realizacja zamówienia odbywać się według zasad określonych w „Opisie Technicznym Przedmiotu
Zamówienia”.
Zamawiane pojazdy oprócz wymagań techniczno-operacyjnych, które określa załącznik nr 1 SIWZ:
1) muszą zapewniać bezpieczeństwo dla załogi i niezawodność działania, tj. muszą spełniać minimalne
parametry charakterystyczne dla lotniskowych samochodów ratowniczo – gaśniczych, zgodnie z Tabelą nr 5
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji
zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo – gaśniczych./Dz.U Nr197poz.1634/ i zaleceniami ICAO, prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 z 2003 r., poz. 515),
2) muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych policji, agencji
bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu, straży granicznej, kontroli skarbowej, służby celnej, służby
więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2004 r.).
3) muszą być wyprodukowane z elementów fabrycznie nowych. Warunek musi być spełniony zarówno dla
podwozia jak i dla zabudowy.
4) muszą być wykonane w systemie metrycznym.
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34144210  

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy
wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

tak nie

jeżeli tak, Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____

jeżeli jest znany, Szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie
dane liczbowe): 5000000.00

Waluta: PLN

albo Zakres: między _____ i _____ Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak, Proszę podać opis takich opcji:
_____

(jeżeli jest znany), Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: _____ albo w

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień (jeżeli dotyczy): _____ albo Zakres: między _____ i _____

(jeżeli jest znany) W przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji kolejnych
zaproszeń do ubiegania się o zamówienie:
w miesiącach: _____ albo w

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 8 albo w

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

albo Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)
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III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
150000.00 PLN

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli
dotyczy)
dowolna

III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak, Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez
wykonawców dokumenty i oświadczenia.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1. muszą zostać spełnione przez wykonawców
łącznie;
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. Należy przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. oświadczenie:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5.2. 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:
1) oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia;
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 6miesięcy
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2 ustawy;
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 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia ;
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 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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
w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
6. 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 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia , 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.
7. 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. 5.2. i 6
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
8.1. w pkt. 5.2.2), 5.2.3), 5.2.4). i 5.2.6). – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8.1.2. 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 upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8.2. pkt. 5.2.5) – 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 w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w:
9.1. pkt. 8.1.1, 8.1.3, 8.2. - 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 w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9.2. pkt. 8.1.2. - 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 w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z
napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x610. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia:
1) oświadczenie wymagane w pkt. 5.1. winno być złożone wspólnie przez wykonawców.
2) dokumenty wymagane w pkt. 5.2 winien złożyć każdy wykonawca.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt. 5.1. winno być składane w
formie oryginału.
4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2., 6. 8 i 9 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”.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt. 7, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 1 500 000,00 PLN.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy
złożyć następujące dokumenty:
Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w których Wykonawca
posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych, lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców
ubiegających się wspólnie składa w/w dokumenty oddzielnie, a warunki muszą
spełniać wspólnie. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną
wystarczy złożenie tego (tych) dokumentów przez tego/tych Wykonawcę/Wykonawców,
który/którzy spełnia/spełniają ten warunek). Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji 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 wykonaniu
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
Określonych w art. 26ust. 2b U. p.z.p., Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmioty te posiadają
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy –
dotyczącej tych podmiotów.
W przypadku, gdy kwoty złożonych przez Wykonawcę dokumentów finansowych wyrażone są w walucie
innej niż PLN Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dokona
przeliczenia wartości tych kwot z walut obcych na PLN przy zastosowaniu średniego kursu
NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
1.Wykonawca musi wykazać się, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania ( jeżeli ten
okres jest krótszy- w tym okresie)zrealizował należycie:
a) co najmniej dwóch dostaw samochodu ratowniczo – gaśniczego szybkiej interwencji 4x4
b) co najmniej dwóch dostaw samochodu ratowniczo –gaśniczego ciężkiego 6x6.
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.
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany przez zamawiającego, należy
złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia,
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Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z
napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6wykonanych 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 dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2) Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania
zamówienia 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.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt.
1 - 2. winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
- Dokumenty o których mowa w pkt. 2 winny być składane w formie oryginału.
- Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy)
tak nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
tak nie

jeżeli tak,Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
_____

III.3.2) Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the Osoby
odpowiedzialne za wykonanie usługi

tak nie
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IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena albo Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji

Kryteria Waga Kryteria Waga
1. cena 70 6. _____ _____
2. parametry techniczne 20 7. _____ _____
3. serwis,gwarancja 10 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

jeżeli tak, Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
_____
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napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)

ZP/SRG2/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Okresowe ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 150-250099 z dnia 06/08/2011 (dd/mm/rrrr)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ (dd/mm/rrrr) Godzina: _____

Dokumenty odpłatne
tak nie

jeżeli tak, Podać cenę (proszę podać wyłącznie dane liczbowe): _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 29/11/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą  (procedura otwarta)

Do: : ______ (dd/mm/rrrr)
albo Okres w miesiącach: _____ albo w

dniach: _____
(od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 29/11/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:15

Miejscowość (jeżeli dotyczy):
Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak nie

_____
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napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak, Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak nie

jeżeli tak, Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

VI.3) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)
Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Port Lotniczy
Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro ), w terminie podanym w części IV.3.4) niniejszego
ogłoszenia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej do pobrania w siedzibie
Zamawiającego Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin. W wersji elektronicznej SIWZ wraz z
załącznikami zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.portlotniczy.lublin.pl (zakładka bip)
zgodnie z ustawą
Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: _____ Tel.: +48 224587801
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI Ustawy. Procedury odwołania i skargi do sądu uregulowane są odpowiednio w Rozdziale
2 i 3 Działu VI Ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: _____ Tel.: +48 224587801
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2011   (dd/mm/rrrr)
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Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
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Informacje o częściach zamówienia

Część nr _____ Nazwa _____

1) Krótki opis
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot _____ _____
Dodatkowe przedmioty _____ _____

3) Wielkość lub zakres

_____
jeżeli jest znany, Szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie
dane liczbowe): _____

Waluta: _____

albo Zakres: między _____ i _____ Waluta: _____

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____ albo w

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

albo Rozpoczęcie _____ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie _____ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

_____
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