
 
 

Lublin, dn.  08  .08.2011r. 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
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. 
 
 

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: 



 
 

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”); 
3) 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 A i 
B  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. 
4. Wymagany zestaw parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zawiera 

ZAŁ ĄCZNIK NR A dla samochodu szybkiej interwencji z napędem 4x4  oraz załącznik 
nr B dla samochodu ciężkiego z napędem 6x6 do SIWZ. 



 
 

4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
• 34144210-3 Wozy strażackie 

 
5. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: 

1) samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4 opisany w załączniku 1 w ciągu 270 
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 

2) samochód ciężki z napędem 6x6 opisany w załączniku 2 w ciągu 270 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 

 
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 
- 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:  Waldemar Gregorek Tel. 609 909 518  
            6.2.2.  w zakresie formalno – prawnym:  Leszek Klepacki Tel. 609 900 263 
 
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
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 
przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie)  
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. 
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 3) 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.  
 
8.2.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: 
8.2.1.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).  
 
8.3.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:  
8.3.1.Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 4).  
7.3.2.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).  
8.3.3.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.  
8.3.4.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.  
8.3.5.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.  
8.3.6.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.  
8.4.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.  
8.5.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 8.3. i 8.4. 
8.6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o którym mowa:  
8.6.1. pkt 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., i 8.3.6. - 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.  
8.6.1.2.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.  
8.6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
8.6.2. Pkt 8.3.5 – 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.  
8.7.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w:  
8.7.1.Pkt 8.6.1.1, 8.6.1.3, 8.6.2. - 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.  
8.7.2.Pkt 8.6.1.2. - 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  
8.8.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
8.8.1.oświadczenie wymagane w pkt 8.1. oraz dokumenty wymagane w pkt 8.2. winny być 
złożone wspólnie przez wykonawców.  
8.8.2.dokumenty wymagane w pkt 8.3. winien złożyć każdy wykonawca.  
7.9.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.  
8.10.Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3., 8.4., 8.6. i 8.7. 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\.  
8.11.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.5., kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.  
8.12.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 
 
10.1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  
10.2.  Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
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.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę ( 
osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
10.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia; 

10.7.1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)  
10.7.2. Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części 

zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg 
załącznika nr 3).  
10.8. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 
Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 siwz i oznaczonej w następujący sposób: ,, Oferta 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.” nie otwierać przed 14.09.2011r. godz. 12.15. 
10.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę,  pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed terminem upływu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 8.8 siwz oraz dodatkowo opisane 
,,Zmiana” lub ,,Wycofania”. 
10.10. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie 
terminu składania ofert. 
10.11. Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez 
otwierania.  
 
11. Termin i miejsce składania ofert  
Oferty  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Port Lotniczy Lublin S.A.  ul. Hempla 6, 
20-008 Lublin, Sekretariat ( I pietro )  do dnia 14.09. 2011r. Godz. 12:00.     
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 
Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. 
 
 



 
 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
Parametry oceny technicznej 
Samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 
 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Lp Kryterium  Waga  

1 Cena 70 

2 Parametry techniczne 20 

3 Serwis ,  gwarancja 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: 
  
Kryterium : Cena - 70% 
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 ofertowa brutto 
Ocena punktowa = ------------------------------------------------  x waga x 1 pkt 
                                         cena oferty badanej brutto 
 
 
 
Kryterium : Ocena techniczna - 20% 
Przez kryterium „Ocena techniczna” Zamawiający rozumie określone przez Wykonawcę 
parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi wpisanymi w formularzu 
oferty. 
Oferty zostaną poddane szczegółowej ocenie punktowej w odniesieniu do 
oferowanych parametrów na zasadach określonych w poniższej tabeli: 
 



 
 

 
 
Ocena punktowa w ramach kryterium „Ocena techniczna” zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem: 
 
                                  Suma punktów za ocenę techniczną w  ofercie badanej 
Ocena punktowa = -----------------------------------------------------------------     x waga x 1 pkt 
                                  Największa uzyskana suma punktów za ocenę techniczną 
 
 
Kryterium : Warunki gwarancji  i serwisu – 10%        
Przez kryterium „Warunki gwarancji” Zamawiający rozumie określone przez 
Wykonawcę warunki gwarancji i serwisu dla oferowanego przedmiotu zamówienia 
zgodnie z danymi wpisanymi w formularzu oferty. 
Oferty zostaną podane szczegółowej ocenie punktowej w odniesieniu do oferowanych 
warunków gwarancji na zasadach określonych w poniższej tabeli:  
 

Lp Oceniany parametr Zasady oceny   

1. Prędkość maksymalna samochodu Powyżej 120 km/h     3 pkt.  

Od 115 do 119 km/h  2 pkt.  

Od 105 do 110 km/h  1 pkt  

2. Przyśpieszenie samochodu do 
prędkości 80 km/h 

Poniżej 20 sek.     3 pkt  

Od 20 do 22 sek. 2 pkt  

Od 23 do 25 sek.   1 pkt  

3. Zasięg rzutu strumienia piany  Powyżej 75 m 3 pkt  

Od 70 m do 75 m 2 pkt  

Od 60 m do 70 m 1 pkt  

  



 
 

 
 
Ocena punktowa w ramach kryterium „Warunki gwarancji” zostanie dokonana zgodnie   ze 
wzorem: 
                            Suma punktów za warunki serwisu i gwarancji w ofercie badanej 
Ocena punktowa =  ------------------------------------------------------------         x waga x 1 pkt 
                            Największa uzyskana suma punktów za warunki serwisu i gwarancji  
 
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. 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki 
określone w SIWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
5. W przypadku, gdy dwie Oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów 
oceny Ofert, Zamawiający dokona wyboru Oferty z niższą ceną. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp.      
 Serwis  Do 24 h od zgłoszenia 3 pkt  
 Do 36 h od zgłoszenia 2 pkt  
 Do 48 h od zgłoszenia 1 pkt  
 Gwarancja Na pojazd Od 37 do 48 miesięcy 3 pkt  
 Od 25 do 36 miesięcy 2 pkt  
 24 miesiące 1 pkt  
 Na zamocowanie 

zbiornika wodno -
pianowego 

Od 123 do 136 miesięcy 3 pkt  
 Od 121 do 122 miesięcy 2 pkt  
 120 miesięcy 1 pkt  
 Na elementy 

zabudowy gaśniczej 
Od 61 do 72 miesięcy 3 pkt  

 Od 49 do  60 miesięcy 2 pkt  
 48 miesięcy 1 pkt  
 Na silnik pojazdu Od 73 do 84 miesięcy 3 pkt  
 Od 61 do 72 miesięcy 2 pkt  
 60 miesięcy 1 pkt  
 Na automatyczną 

skrzynie biegów 
Od 73 do 84 miesięcy 3 pkt  

 Od 61 do 72 miesięcy 2 pkt  
 60 miesięcy 1 pkt  



 
 

Parametry oceny technicznej 
Samochodu ratowniczo – gaśniczego 6x6 
 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Lp Kryterium  Waga  

1 Cena 70 

2 Parametry techniczne 20 

3 Serwis , gwarancja 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: 
 Kryterium : Cena - 70% 
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 ofertowa brutto 
Ocena punktowa = ------------------------------------------------  x waga x 1 pkt 
                                         cena oferty badanej brutto 
 
 
 
Kryterium : Ocena techniczna - 20% 
Przez kryterium „Ocena techniczna” Zamawiający rozumie określone przez Wykonawcę 
parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi wpisanymi w formularzu 
oferty. 
Oferty zostaną poddane szczegółowej ocenie punktowej w odniesieniu do 
oferowanych parametrów na zasadach określonych w poniższej tabeli: 
 



 
 

 
Ocena punktowa w ramach kryterium „Ocena techniczna” zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem: 
 
                                  Suma punktów za ocenę techniczną w  ofercie badanej 
Ocena punktowa = -----------------------------------------------------------------     x waga x 1 pkt 
                                  Największa uzyskana suma punktów za ocenę techniczną 
 
 
Kryterium : Warunki gwarancji i serwisu – 10%       
Przez kryterium „Warunki gwarancji” Zamawiający rozumie określone przez 
Wykonawcę warunki gwarancji i serwisu dla oferowanego przedmiotu zamówienia 
zgodnie z danymi wpisanymi w formularzu oferty. 
Oferty zostaną podane szczegółowej ocenie punktowej w odniesieniu do oferowanych 
warunków gwarancji na zasadach określonych w poniższej tabeli: 
 

Lp Oceniany parametr Zasady oceny   

1. Prędkość maksymalna samochodu Powyżej 120 km/h     3 pkt.  

Od 110 do 119 km/h  2 pkt.  

Od 100 do 109 km/h  1 pkt.  

2. Przyśpieszenie samochodu do 
prędkości 80 km/h 

Poniżej 30 sek.     3 pkt.  

Od 31 do 35 sek.  2 pkt.  

Od 36 do 40 sek.    1 pkt  

3. Zasięg rzutu strumienia piany  Powyżej 75 m 3 pkt  

Od 70 m do 75 m 2 pkt  

Od 60 m do 70 m 1 pkt  

  



 
 

 
Ocena punktowa w ramach kryterium „Warunki gwarancji” zostanie dokonana zgodnie   ze 
wzorem: 
                            Suma punktów za warunki serwisu i gwarancji w ofercie badanej 
Ocena punktowa =  ------------------------------------------------------------               x waga x 1 pkt 
                            Największa uzyskana suma punktów za warunki serwisu i gwarancji 
 
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. 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki 
określone w SIWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
5. W przypadku, gdy dwie Oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów 
oceny Ofert, Zamawiający dokona wyboru Oferty z niższą ceną. 
 
 
13. 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 

Lp.      
1. Serwis  Do 24 h od zgłoszenia 3 pkt  
2. Do 36 h od zgłoszenia 2 pkt  
3. Do 48 h od zgłoszenia 1 pkt  
4. Gwarancja Na pojazd Od 37 do 48 miesięcy 3 pkt  
5. Od 25 do 36 miesięcy 2 pkt  
6. 24 miesiące 1 pkt  
7. Na zamocowanie 

zbiornika wodno -
pianowego 

Od 123 do 136 miesięcy 3 pkt  
8. Od 121 do 122 miesięcy 2 pkt  
9. 120 miesięcy 1 pkt  
10. Na elementy 

zabudowy gaśniczej 
Od 61 do 72 miesięcy 3 pkt  

11. Od 49 do  60 miesięcy 2 pkt  
12. 48 miesięcy 1 pkt  
13. Na silnik pojazdu Od 73 do 84 miesięcy 3 pkt  
14. Od 61 do 72 miesięcy 2 pkt  
15. 60 miesięcy 1 pkt  
16. Na automatyczną 

skrzynie biegów 
Od 73 do 84 miesięcy 3 pkt  

17. Od 61 do 72 miesięcy 2 pkt  
18. 60 miesięcy 1 pkt  



 
 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.      
 

14. Termin związania ofertą. 

 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
 
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
15.1. 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. 
15.2. 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. 

 
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcom, 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 pzp,  przysługują środki ochrony prawnej, których 
procedury określono w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych ( DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z poźn. zm ). 



 
 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o podwykonawcach 
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 
Załącznik A Opis techniczny lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 
Załącznik B Opis techniczny lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego 6 x 6 

 

 

 

 

      

     

 


