PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A.
85-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zapytania ofertowego na dostawę
pn:
„Rozbudowa i przebudowa budynku portu lotniczego Bydgoszcz – dostawa, montaż i uruchomienie
automatycznego systemu parkingowego wraz z instalacją niezbędnej infrastruktury technicznej ”
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Nr Sprawy: 2015/11/00026

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mowa o:
Automatyczny system parkingowy – zintegrowany system czujników, urządzeń komunikacyjnych i
komputerów, którego celem jest zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych obrazujących aktualne
warunki parkingowe. System zarówno zbiera i przetwarza dane jak i umożliwia pełne sterowanie ruchem
pojazdów. Przez automatyczny system parkingowy należy rozumieć system parkingowy na parkingu w PLB, który
umożliwi automatyczne pobieranie opłat za parkowanie, a także umożliwi kontrolę, sterowanie i nadzór wjazdu i
wyjazdu z parkingu pojazdów.
W skład bezobsługowego systemu parkingowego wchodzą:
1) system barier parkingowych wraz ze sterowaniem,
2) urządzenia pobierające opłaty za parkowanie,
3) system interkomowy obsługujący bezobsługowy system parkingowy.
SIWZ- należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do
przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy.
Umowie - należy przez to rozumieć Umowę na dostawę w ramach zamówienia podpisaną pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia .
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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa : PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A.
Adres: 86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1
Adres do korespondencji:
Nazwa : PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A.
Adres: 86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1
Telefon: +48 52 365-46-20

Faks: +48 52 365-46-19

www.plb.pl
NIP: 554 - 030 - 92 - 29
Nr KRS: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr: 0000121056
Adresy internetowe:
Ogólny adres organu organizującego przetarg http://www.plb.pl
Znak postępowania: 2015/11/00026 - w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy kierować się tym
znakiem.
2. Oznaczenie Wykonawcy
Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w
sprawie zamówienia publicznego.
3. Podstawa i tryb udzielania zamówienia
Podstawa : Negocjacje z wieloma wykonawcami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Port
Lotniczy Bydgoszcz S.A. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dn. 01.03.2010r. oraz ustawy z dn.
23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93):

4.

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
„Rozbudowa i przebudowa budynku portu lotniczego Bydgoszcz – dostawa, montaż i uruchomienie
automatycznego systemu parkingowego wraz z instalacją niezbędnej infrastruktury technicznej”
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4.1. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych
Dostawy:
„Rozbudowa i przebudowa budynku portu lotniczego Bydgoszcz – dostawa, montaż i uruchomienie
automatycznego systemu parkingowego wraz z instalacją niezbędnej infrastruktury technicznej”
Główne miejsce realizacji robót Gmina Białe Błota, województwo Kujawsko - Pomorskie.
4.2.

Krótki opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego

wraz z instalacją niezbędnej infrastruktury technicznej. „Lokalizacja inwestycji: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., 86005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1, dz. ew. nr: 878/4 i 878/9 obr 0001 Białe Błota, gmina Białe Błota Inwestor i
użytkownik: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., 86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
Dostawę, montaż i uruchomienie nowego systemu parkingowego wg. Specyfikacji przedmiotu zamówienia,
przy czym w skład tego dokumentu wchodzi również: Dokumentacja techniczna, Specyfikacja testów
operacyjnych Systemu, Dokumentacja projektowa oraz Warunki sfinansowania przedmiotu zamówienia –
wszystkie te dokumenty należy traktować jako część składową Specyfikacji przedmiotu zamówienia,
tworzącą jej integralną całość.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
4.3.

Wymagania dla realizacji systemu

Podstawowym wymogiem jest, iż Zamawiający nie przewiduje zamknięcia lotniska, parkingu na czas dostawy i
uruchomienia oraz budowy systemu. Prace remontowe należy organizować i prowadzić przy czynnym lotnisku i
parkingu z dopasowaniem organizacyjnym do ruchu lotniczego w uzgodnieniu z zamawiającym.

4.4.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą – zostanie dostarczona przez
Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i kosztem wykonać i uzgodnić z
Zamawiającym wszelkie ewentualne a niezbędne dla potrzeb realizacji dokumentacje wykonawcze.

4.5.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej po zakończeniu prac.
Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże użytkownikowi w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej
w tym zaktualizowaną przez uprawnionego geodetę inwentaryzację na mapie sytuacyjno – wysokościowej oraz
w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym dwg oraz pdf na płycie. Poza dokumentacją powykonawczą
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Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokoły pomiarów elektrycznych i teletechnicznych
zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz wszystkie oświadczenia osób funkcyjnych.
Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji, instrukcji, oprogramowania sporządzonych co najmniej w
języku polskim.
Zamawiający wymaga również dostarczenia oryginałów powyższej dokumentacji sporządzonych w języku obcymjeżeli takie występowały.

4.6.

Szkolenie personelu i instrukcje

Wykonawca wraz z systemem dostarczy instrukcje użytkowania (w tym podręcznik do samodzielnego szkolenia),
obsługi i eksploatacji systemu w języku polskim

oraz oryginałów powyższej dokumentacji sporządzonych w

języku obcym- jeżeli takie występowały we wskazanej przez Zamawiającego ilości w wersji papierowej i
elektronicznej (dowolny nośnik). Instrukcje te określą wymagania dotyczące przeglądów, konserwacji,
wzorcowania/kalibracji i sprawdzenia laboratoryjnego poszczególnych elementów systemu.
Ponadto

Wykonawca

dostarczy:

komplety

kart

gwarancyjnych

urządzeń;

opis

i instrukcje

obsługi

oprogramowania; wyniki testów oraz raporty.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu instrukcji dla Użytkownika zawierającą zakres
serwisowania przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym i przez serwis Zamawiającego w okresie
pogwarancyjnym oraz częstotliwość i opis przeglądów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Wykonawca zapewni dostępność kompletu części zapasowych oraz niezbędnych narzędzi serwisowych do
diagnostyki i ustawienia urządzeń systemu niezbędnych do ciągłej pracy systemów.
Przed dostawą systemów Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów fabrycznych oraz szkolenia
z udziałem maksimum pięciu przedstawicieli Zamawiającego. Procedura i projekt testów powinny być
przedłożone Zamawiającemu do wcześniejszej akceptacji na minimum 7 dni przed rozpoczęciem testów.
Uwaga: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z testami, szkoleniem przedstawicieli Zamawiającego, tj.
np. koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia, diet, itp.
Po wykonaniu wszystkich instalacji i uruchomieniu systemu, przeprowadzeniu szkoleń dla użytkowników,
wykonawca musi przeprowadzić 2-dniowe formalne akceptacje techniczne, przy udziale przedstawicieli
Zamawiającego. Procedura i projekt protokołu z testów

powinny być przedłożone zamawiającemu do

wcześniejszej akceptacji na minimum 7 dni przed rozpoczęciem.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wszystkie elementy systemów – na co najmniej 36
miesięcy.
Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego następujące szkolenia dla pracowników w języku polskim
dostarczając odpowiednie materiały szkoleniowe i dokumentację techniczną:
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•

szkolenie techników serwisu dla 10 osób (z podziałem na dwie grupy po 5 osoby) - szkolenie
z eksploatacji i konserwacji, wymiany i ustawień wszystkich urządzeń

•

szkolenie dla administratorów systemów dla 6 osób, wskazanych przez Zamawiającego (z podziałem na
dwie grupy po 3 osoby)

Wykonawca przeszkoli dodatkowo administratorów, którzy w przyszłości będą mogły szkolić techników
serwisu następne osoby z obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń systemu. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania dla szkolonych dodatkowo osób i przekazania im instrukcji do szkolenia
kolejnych pracowników.
Terminy przeprowadzenia szkoleń zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
4.7.

Wykaz części zapasowych

Zamawiający wymaga zestawu części zapasowych niezbędnych do ciągłej pracy systemów. Dostawa zestawu
części zapasowych musi nastąpić najpóźniej do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Minimalny wykaz części zapasowych przekazanych zamawiającemu wg. STWIOR.

4.8.

Gwarancje

Wykonawca udziela gwarancji na całość prac, wykonane systemy oraz dostarczone urządzenia. Jeżeli gwarancja
producenta na zastosowane przez wykonawcę komponenty jest krótsza niż gwarancja na cały system, ryzyko
odpowiedzialności i ewentualnej wymiany zastosowanych komponentów w okresie gwarancyjnym całego
systemu leży po stronie oferenta – wykonawcy.
Wszystkie wymagane przeglądy okresowe (przeglądy okresowe wymagane min. co 90 dni), bieżące
konserwacje, konsultacje, działania serwisowe, kalibracje, wzorcowania i pomiary elektryczne, teletechniczne w
czasie trwania gwarancji wykonawca wykonuje bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia w ramach
wynagrodzenia za wykonanie zamówienia określonego w treści zawartej umowy.
Wykonawca na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji wykona pomiary elektryczne instalacji systemu.
Zakres pomiarów elektrycznych oraz protokoły pomiarowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami.
Zamawiający wymaga następujących okresów gwarancji:
Gwarancja na całość prac i wykonanych systemów min. 36 miesięcy.
Gwarancja na poszczególne elementy systemów min. 36 miesięcy.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zdalny stały monitoring systemu, pomoc telefoniczną 24h/dobę, czas
reakcji serwisu na zgłoszenie (diagnoza zdalna) do 15 minut, czas podjęcia przez serwis działań naprawczych w
przypadku awarii uniemożliwiającej pracę systemu, poszczególnych stref do 12h.
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Warunki bezpiecznego świadczenia usługi - zasady działania w wypadku wystąpienia awarii.
1. Konsultacje, wsparcie i przyjmowanie informacji o awarii prowadzone są poprzez usługę „Hot-line”
(nazwana w Umowie „Service Desk”), dostępną przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu
…….. W godzinach od 16.00 do 08:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy dostępny
jest serwis dyżurny pod numerem …………………….
2. Każdorazowe zgłoszenie telefoniczne awarii przez personel Zamawiającego musi zostać potwierdzone
mailem wysłanym na adres …………………… lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie
……………………………..
3. Zgłoszenie awarii lub nieprawidłowej pracy systemu parkingowego do „Service Desk” powoduje:
3.1 Czas reakcji zdalnego sprawdzenia usterki, umożliwiający określenie możliwych przyczyn
wystąpienia usterki będzie natychmiastowy (tj. poniżej 15 minut od momentu zgłoszenia przez
personel Zamawiającego).
3.2 Reakcja oznacza podjęcie zgłoszenia przez „Serwis Desk” i rozpoczęcie przez Serwis
poszukiwanie możliwych przyczyn wystąpienia usterki (diagnostyki zdalnej), potwierdzone
informacją zwrotną do Zgłaszającego oraz na adres e-mail Zamawiającego.
3.3 Informacje o możliwych przyczynach wystąpienia awarii wraz z określeniem czasu
przystąpienia do usunięcia usterki jak również szacowany czas jej zakończenia zostaną
przekazane do Zgłaszającego oraz na adres e-mail Zamawiającego bezzwłocznie po
ustaleniu informacji przez Serwis. Czas przekazania informacji jest zależny od czasu trwania
diagnostyki zdalnej, lecz w żadnym przypadku nie może przekroczyć 12 godzin.
4. W przypadku, gdy Service Desk nie będzie w stanie przeprowadzić zdalnej naprawy awarii, prawidłowe
zgłoszenie zostaje przekazane do Serwisu „on-site”, który w czasie do 6 godzin od przyjęcia zgłoszenia
przybędzie na miejsce awarii. Service Desk powiadamia mailowo Zamawiającego, na adres …………… o
przekazaniu zgłoszenia do Serwisu.
5. Serwis on-site usunie, w okresie nieprzekraczającym 24 godzin od momentu otrzymania przez Service
Desk e-maila potwierdzającego zgłoszenie, awarie, które:
5.1 uniemożliwiają eksploatację Systemu parkingowego w całości, lub
5.2 stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia.
6. Serwis on-site usunie, w okresie nieprzekraczającym 7 dni od momentu otrzymania przez Service Desk emaila potwierdzającego zgłoszenie, awarie poszczególnych przyrządów, urządzeń . Termin ten nie dotyczy
sytuacji wymienionych w punkcie 5.
4.9.

Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV )
32500000-8 – Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
32520000-4 – Sprzęt i kable telekomunikacyjne
44160000-9 – Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44130000-0 – Studzienki kanalizacyjne
32570000-9 – Urządzenia łączności
48800000-6 – Systemy i serwery informacyjne
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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45232332-8 – nazwa: telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45314300-4 – nazwa : instalowanie infrastruktury okablowania
45111200-0 – nazwa: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000-5 – nazwa: roboty inżynieryjne i budowlane
4.10. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących.
1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzający wykonanie
przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Projektem, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, oraz
zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowy wykonania i odbioru dostawy urządzeń oraz wykonania
usługi instalacji, potwierdzający wywiązanie się przez Wykonawcę ze wszystkich obowiązków i zadań
wynikających z zawartej umowy.
2. Ponadto, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia w dniu podpisania umowy o zamówienie publiczne
ubezpieczenia od robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych prowadzonych w ramach wykonywania
zamówienia publicznego, z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy do wysokości ceny całkowitej brutto podanej w
Umowie. Zakres zawartego ubezpieczenia winien obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową.
Okres ubezpieczenia winien obejmować okres od dnia rozpoczęcia prac do dnia odbioru końcowego.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
• roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem
robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń losowych.
• odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i
osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów
mechanicznych.
Rozliczenie końcowe, fakturowanie wykonywanych prac i dostaw.
Zamawiający przewiduje możliwość etapowego fakturowania wykonywanych prac i dostaw.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej i zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
stanowić będzie protokół odbioru końcowego, bezusterkowego robót budowlanych, potwierdzający całkowite
wykonanie przedsięwzięcia objętego zakresem Umowy, podpisany przez Zamawiającego, Inspektora
nadzoru i Wykonawcę, oraz zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowy wykonania i odbioru
dostawy urządzeń oraz wykonania usługi instalacji, potwierdzający wywiązanie się przez Wykonawcę ze
wszystkich obowiązków i zadań wynikających z zawartej umowy.

4.11. Uwagi ogólne dotyczące realizacji zadania:
1) Zabronione jest poruszanie się poza strefą „swobodnego poruszania”, na terenie której wykonywane będą
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prace. Strefa ta zostanie wyznaczona przez przedstawiciela Użytkownika, przy przekazywaniu terenu budowy. Za
realizację ww. warunków odpowiedzialny będzie kierownik robót.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, oznakowania i ochrony terenu objętego realizacją
zamówienia (z odpowiednim oznakowaniem) spełniającym wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych Dz. U. Nr 122 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi
zmianami.
3) Wykorzystywane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
późniejszymi zmianami. Dokumenty określone w ustawie powinny być sporządzone w języku polskim. W
przypadku dokumentów w formie kserokopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, podpisem i
pieczęcią Wykonawcy;
4) Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego
przebieg tras kablowych w rejonie wykonywanych robót.
5) Z uwagi na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanej na mapie zasadniczej infrastruktury podziemnej w
linii przebiegu trasy kablowej Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty ze szczególną ostrożnością.
Wszelkie uszkodzenia mienia oraz ich konsekwencje wynikłe z winy prowadzenia robót przez Wykonawcę
obciążają Wykonawcę. Na poczet powyższego Wykonawca zobowiązany jest być ubezpieczonym w czasie
prowadzenia robót stosowną co do zakresu, charakteru i wielkości zamówienia polisą ubezpieczeniową, o której
mowa w Rozdziale 4.11 pkt 2 SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu prac uwzględnić wszelkie okoliczności wynikające z terminu
realizacji zadania.
4. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej
Zamawiający wymaga przedłożenia ofert w wariantach:
a)

z systemem LPR oraz bez systemu LPR (w takim wariancie system musi umożliwiać rozbudowę o
system LPR w przyszłości),

b) z trzema oraz dwoma kasami automatycznymi,
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi: do 12 tygodni (słownie: dwanaście tygodni ) od dnia
podpisania umowy.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu
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9.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą okoliczności uzasadniające
wykluczenie z udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.2 SIWZ.
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. 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 wykonywaniu zamówienia.
9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
1. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
II. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
1. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
Wykonawca, musi posiadać i wykazać się stosownym doświadczeniem potwierdzonym właściwymi dokumentami
następująco:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie kompletne instalacje
podobnych systemów parkingowych na kwotę łączną min. 1 milion złotych netto. Wykazana przez Wykonawcę
instalacja winna odpowiadać swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. powinna również
obejmować dostawę urządzeń systemu parkingowego, ich montaż oraz uruchomienie systemu.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, instalacji systemów, obejmujących wykonanie prac, instalację systemu
oraz dostawę urządzeń wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
wskazane w wykazie instalacje były wykonywane wraz z dowodami czy te instalacje zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykonawcy składający ofertę wspólną wszystkie warunki muszą spełniać łącznie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca w Wykazie wykonanych prac wykaże zrealizowanie
zakresu, o którym mowa w pkt. II.1.
W przypadku oferty wspólnej warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany przez
Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Dla
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potwierdzenia spełnienia tego warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie
w/w dokumentu przez tego/tych Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają ten warunek.
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 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.
III. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w
zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i
wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone, stanowiące zespół kluczowych
specjalistów. Wykonawca na każdą funkcje wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące
wymagania szczegółowe:
Ekspert 1 (1 osoba) – Kierownik Projektu posiadający wykształcenie wyższe co najmniej 3 lat
doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadający uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej
Ekspert 2 (1 osoba) - Kierownik robót elektrycznych posiadający: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 lat
doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych - posiadający uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Ekspert 3 (1 osoba) - Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający: wykształcenie wyższe, co najmniej
3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadający uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej

Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów 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.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez ekspertów.
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyły w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów
wspólnych lub odnoszących się tylko do Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w
postępowaniu).
Zamawiający w celu wykazania spełniania postawionego warunku wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty:
a. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami ,
b. oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień o których mowa wyżej,
W przypadku oferty wspólnej warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku przez
Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie w/w dokumentu przez tego/tych Wykonawcę /
Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają ten warunek.

Informacje uzupełniające:
1. Wymieniony powyżej

skład osobowy Wykonawcy należy traktować

jako minimalne wymagania

Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla należytego wypełnienia zobowiązań
Wykonawcy.

Jeżeli

w

ocenie Wykonawcy

wymagany przez Zamawiającego

skład

osobowy

jest

niewystarczający do rzetelnej realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić dodatkowe
osoby, a koszty ich utrzymania należy uwzględnić w składanej ofercie. Zamawiający nie będzie ponosił
żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.
2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie
organy do tego uprawnione.
4. W przypadku, gdy osoba biorąca udział w realizacji zamówienia, nie zna języka polskiego wymagane jest,
aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. Zamawiający wymaga, aby
językiem obowiązującym podczas realizacji niniejszego zamówienia we wszelkich kontaktach był język polski.
5. Przez doświadczenie zawodowe proponowanych osób należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień
budowlanych wskazanych wprost przez Zamawiającego lub odpowiadających im uprawnień budowlanych do
daty upływu terminu składania ofert.
Uwaga: Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom budowlanym wskazanym wprost
przez Zamawiającego powyżej, należy rozumieć uprawnienia budowlane odpowiadające zakresem danym
uprawnieniom budowlanym, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa polskiego
(zgodnie z przepisem art. 104 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. Uprawnienia budowlane
odpowiadające to również uprawnienia budowlane wydane lub uzyskane poza terytorium RP.
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IV. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 mln złotych (słownie: jeden
milion złotych)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej (w przypadku
Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/cy spełniający
niniejszy warunek);
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia co najmniej 1 mln zł ( słownie: 1 milion złotych).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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 w/w dokumentów przez tego/tych
Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełnią ten warunek.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 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, Zamawiający wymaga
przedłożenia informacji dotyczącej tych podmiotów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w oświadczenie może być
złożone przez nich łącznie, przez ustanowionego pełnomocnika.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, warunki określone SIWZ muszą być spełnione
oddzielnie przez każdego z Wykonawców.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie
określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać
wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi
podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik

winien być

upoważniony do

zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców.
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2. Do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię
stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy
cywilno-prawnej. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy na żądanie Zamawiającego muszą przedstawić
umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w
wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy muszą zawrzeć umowę na czas trwania zamówienia oraz okres
gwarancji jakości.
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
1)

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny brutto podanej w Formularzu Oferty. Następnie
Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia 30% kwoty zabezpieczenia tytułem zabezpieczenia roszczeń
z tytułu rękojmi za wady.
2)

Okres gwarancji jakości na całość wykonanego systemu, w tym wykonanych prac wynosi min. 60

miesięcy, gwarancja na linie kablowe (kable, głowice, mufy) min. 60 miesięcy oraz gwarancja na
poszczególne elementy systemów – co najmniej 60 miesięcy. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania
bezusterkowego protokołu końcowego odbioru inwestycji.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: PEKAO S.A. Nr 45 1240 3493 1111 0010 0576 0784.
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3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące
wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie,
zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia),
ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien
wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.
Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w
umowie której wzór stanowi załącznik do SIWZ.
12. Waluta, w jakiej
publicznego

będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

1. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN w terminie do 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury Wykonawcy.
2. Cena oferty, netto + podatek Vat, winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienie
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
13. Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania podstawowe:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
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stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
7) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca,
który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie wskazać w ofercie, jaką
część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca
14. Forma oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze
o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
2) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
3) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału.
4) Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16.04.1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r,Nr 153,poz.1503 z późn. zm.),
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.
Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania poufności (Dz. U. z 2003r Nr 153,poz. 1503 z późn. zm.)
15. Zawartość oferty
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty;
b) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie
c) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia,
d) Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw wraz z

instalacją systemów wraz z załączeniem

dowodów czy wskazane w wykazie instalacje systemów zostały wykonane lub są wykonywane
należycie,
e) Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczenia na podstawie wzoru stanowiącego
f)

Stosowne Pełnomocnictwo(a) złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, zgodnie z pkt. 14.1.4) SIWZ,

g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
zgodnie z pkt 10.1. SIWZ,
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l) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej SIWZ
ł) inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.
16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania.
2. Zmiany w treści SIWZ.
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a także
zamieszcza na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ.
2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
3) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ,
informacje o przedłużeniu terminu składania ofert zamieszcza na stronie internetowej, na której został
opublikowany SIWZ.
17. Zebranie Wykonawców – wizja lokalna.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu dokonania wizji
lokalnej i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informacja o terminie wizji lokalnej
zostanie zamieszczona także na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ. Zamawiający
sporządzi informację zawierającą zgłoszone na wizji zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z wizji Zamawiający zamieści na stronie
internetowej, na której został opublikowany SIWZ.
18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Izabela Przybylska
2) Michał Pocztarek
Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: poniedziałek - piątek od godz. 7.30
do godz. 15.30.

17

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie:
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.,
ul. Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota
w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 16.00 dnia 11.05.2018r lub pocztą
elektroniczną na adres:

i.przybylska@bzg.aero

20. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
21. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena wyliczona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia.
3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w ofercie. Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni
naliczyć 23% podatek VAT. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca
zobowiązany jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia
faktury.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej
SIWZ tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający poprawi ofertę. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dokonanych poprawkach.
22. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
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Cena – 100%.
23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego zamówienia
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
2.Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt.10.4 niniejszego SIWZ.
24. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
Oferentom nie przysługują żadne prawa do odszkodowania z tytułu uczestnictwa w postępowaniu.

25. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
•

Zamawiający wybiera do przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych
informacji formę pisemną- drogą mailową, faxem lub pocztą tradycyjną.

26. Podwykonawstwo
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom. Zmiana podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego.
2. Wskazanie niniejszego nastąpi w Ofercie.
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