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Znak sprawy: 2022/03/00004 

I. 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 

Adres poczty elektronicznej:  

NIP:  554 - 030 - 92 - 29  

Nr KRS:  0000121056 

Adresy strony internetowej: http://www.plb.pl 

Godziny pracy Zamawiającego:  poniedziałek – piątek  w godzinach 7:30 – 15:30. 

 

Znak sprawy: 2022/03/00004 - w korespondencji kierowanej do Zamawiającego w sprawie 

postępowania należy posługiwać się tym znakiem.  

 

II. Oznaczenie Wykonawcy 

Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 

sprawie zamówienia. 

III. Tryb i podstawa prawna prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie negocjacji z wieloma 

wykonawcami na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z dnia 1 

października 2019 roku oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 ze zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej dla Wykonawców, zwanej dalej 

Specyfikacją.  

2. Dniem wszczęcia niniejszego postępowania jest dzień przekazania do Wykonawców zaproszenia 

do składania ofert.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 

ust.1 ppkt.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2021 

.1129,1598.2054 i 2269) dla robót budowlanych. Z uwagi na powyższe do niniejszego postępowania 

nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są awaryjne naprawy nawierzchni lotniskowych z betonu asfaltowego i 

cementowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. 

2. Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania w trybie negocjacji z wieloma 

Wykonawcami na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 



wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z dnia 1 

października 2019r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

3. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej 

staranności. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia i środowiska oraz 

bezpieczeństwa użytkowania.  

Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce 

eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w 

świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu prac. Przekazywana 

do zatwierdzenia dokumentacja techniczna winna wskazywać konkretne rozwiązania techniczno-

materiałowe ze wskazaniem konkretnych producentów. 

4. Zakres prac uzależniony będzie od jakości nawierzchni lotniskowych. Głównymi usługami będzie: 

a) uzupełnienie masy zalewowej wraz z ułożeniem kordu uszczelniającego w szczelinach 

dylatacyjnych sztucznych nawierzchni lotniskowych, ok 500mb 

b) Naprawa odprysków pomarglowych, ok. 50 szt. 

c) Naprawa wykruszeń, odłamania naroży płyt betonowych, ok. 5m2 

d) Naprawa pęknięć szerokich z frezowaniem na nawierzchniach asfaltowych, ok. 500mb 

e) Naprawa pęknięć szerokich z frezowaniem na nawierzchniach z betonu cementowego, ok. 

100mb 

f) Naprawa pęknięć bez frezowania na nawierzchniach asfaltowych, ok. 500mb. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie prac oraz ich zgodność z warunkami niniejszej specyfikacji.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w 

obrębie terenu prac, takich jak lampy, znaki , instalacje, infrastruktura terenu etc. Wykonawca 

natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 

instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 

być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania i w pełni pokryje koszty związane z naprawą uszkodzeń. 

7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, dotyczące przedmiotu zamówienia. W okresie trwania prac 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru, 

b) właściwą gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac. Wykonawca jest 

zobowiązany do zagospodarowania poza terenem jednostki destruktu powstałego w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 



8. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel 

Wykonawcy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

9. Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Przed rozpoczęciem prac pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie 

prowadzonych prac naprawczych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy Wykonawcy powinni być 

zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, tj.: rękawice, okulary ochronne. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt w odpowiednim 

stanie technicznym. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Użycie materiałów, 

które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących promieniowanie w 

ilościach wyższych niż zalecane nie będzie akceptowane. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 

czasie prac (a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 

dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich użycia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany poddać się procedurom 

bezpieczeństwa stosowanymi przez służbę dyżurną Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Zabrania się 

używania na terenie lotniska urządzeń latających typu „DRON”. Miejsce parkowania pojazdów tylko 

w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Wstęp i wjazd na teren lotniska wyłącznie na 

podstawie przepustek otrzymanych na wniosek Wykonawcy złożony do Służby Ochrony lotniska 

poprzez uprawnionego pracownika PLB koordynującego prace. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac; 

b) właściwego składowania materiałów i elementów; 

c) utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

pracami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy; 

d) usunięcia na swój koszt wszelkich zanieczyszczeń na drogach i chodnikach spowodowanych 

pojazdami Wykonawcy lub działaniami jego pracowników. 

12. Przy wykonywaniu prac naprawczych mogą być zastosowane materiały i urządzenia dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie lotniskowym oraz posiadać właściwości 

użytkowe umożliwiające spełnienie obiektom wymagań podstawowych określonych w Prawie 

Budowlanym art. 5 (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji 

ITWL do stosowania na nawierzchniach lotniskowych). Zamawiającemu przysługuje prawo poddania 

badaniom materiałów w miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub też w określonym 

przez Zamawiającego miejscu. W przypadku otrzymania wyniku negatywnego, koszt badania 

pokrywa Wykonawca. Do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca będzie przechowywał: 

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. 



13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

terenie prac, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe 

tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

prac w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli określone materiały wymagają 

zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu 

Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie 

miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. Tymczasowo składowane 

materiały przeznaczone do zagospodarowania przez Wykonawcę, do czasu, gdy będą one 

wywiezione poza teren jednostki muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 

zanieczyszczenie środowiska i miejsca składowania. 

14. Wszystkie użyte materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji 

technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów, aprobat technicznych, orzeczeń 

o przydatności do stosowania na nawierzchniach lotniskowych lub świadectw zgodności użytych do 

realizacji umowy materiałów. Kategorycznie zabrania się używania lub stosowania materiałów, które 

nie uzyskały dopuszczenia przez ITWL oraz wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Każdy rodzaj 

prac wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca musi zdawać sobie 

sprawę, że prace te mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. Koszty 

związane z demontażem materiałów niezgodnych ze specyfikacją ponosi Wykonawca. 

15. Do wykonania prac naprawczych Wykonawca zastosuje jedynie materiały powszechnie stosowane 

w budownictwie lotniskowym, które powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

orzeczeniami ITWL dopuszczającymi do stosowania na nawierzchniach lotniskowych. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt do wykonania prac będący 

własnością Wykonawcy ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i sprawdzony przed 

użyciem. 

16. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu specjalistycznego do 

realizacji ww. zadania zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji. 

− urządzenia dowolnego typu do usuwania zużytego materiału uszczelniającego w szczelinie, jak 

np. pługu szczelinowego, 

− przecinarki do nacinania lub poszerzania szczelin z diamentowymi tarczami tnącymi, 

− szczotki mechaniczne do czyszczenia szczelin, 

− lance gorącego powietrza do osuszania szczelin, 

− sprężarki powietrza o wydajności od 3 do 5 m3/min przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, 

− dociskarki sznura uszczelniającego, 

− kotły do podgrzewania masy zalewowej, 

− wtryskarki gruntownika, 



− urządzenia do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco (np. kotłów wyposażonych w zespół 

ciśnieniowego podawania gorącej zalewy wysokociśnieniowym wężem z wylewką) 

17. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac naprawczych zgodnie z zasadami 

określonymi w ST w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach wewnętrznych jednostki 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach 

wewnętrznych jednostki oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac. 

18. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

wpływem wody i wilgoci oraz zanieczyszczeniem dróg lotniskowych. Materiały należy dostarczać 

zgodnie z warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia. 

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Materiały będą 

dostarczone na teren prac w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania 

i opisem spełnienia norm oraz będą materiałami I kategorii (gatunku).  

20. Do dokumentów realizacji prac zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu prac, 

- protokoły odbioru prac, 

- korespondencja w czasie realizacji prac, 

- notatki i uzgodnienia, 

Dokumenty z realizacji prac będą przechowywane na terenie ich wykonywania w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

21. Obmiar prac będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z przedmiarem i ST w 

jednostkach zgodnych z przedmiarem. Obmiaru prac dokonuje Wykonawca po powiadomieniu 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych prac i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Za zgodą Zamawiającego termin powiadomienia może być krótszy. 

22. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru prac będą zapewnione przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają kalibracji, badań atestujących lub innych 

wymaganych przez ST to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania prac. 

23. Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem odcinków prac. Obmiar prac 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar prac podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

24. Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową wykonanych prac w 

zakresie części 1 i 3 przedmiotu zamówienia, która będzie podlegała przekazaniu Zamawiającemu 



w czasie odbioru końcowego lub poszczególnych etapów prac. Koszt przygotowania dokumentacji 

obciąża Wykonawcę. W trakcie trwania prac naprawczych i przed zakończeniem prac lub 

poszczególnych etapów prac Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 

Zamawiającego następujących dokumentów: - atesty, aprobaty techniczne, orzeczenia 

dopuszczenia do stosowania na nawierzchniach lotniskowych ITWL użytych do realizacji umowy 

materiałów. 

25. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy prac 

konserwacyjnych nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy i przyjęcia n/w dokumentów: 

- protokół odbioru prac, 

- atesty i aprobaty materiałów użytych w realizacji prac, 

- deklaracje zgodności, 

- orzeczenia ITWL dopuszczenia do stosowania na nawierzchniach lotniskowych. 

26. Odbioru końcowego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

opisem w ST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych i prac 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych prac naprawczych w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych prac w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. Jeżeli chociaż jedno z przeprowadzonych badań da wynik ujemny należy uznać, że prace 

zostały wykonane niezgodnie z normą. W takim przypadku należy doprowadzić prace do stanu 

spełniającego wymagania norm i ponownie przedstawić do odbioru. Z przeprowadzonego odbioru 

należy sporządzić protokół odbioru prac naprawczych. W przypadku, gdy wg komisji, prace pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego prac. Wszystkie 

zarządzane przez komisję prace poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania prac poprawkowych wyznaczy komisja. 

27. Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane usługi zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą. 

V. Zamówienia częściowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy części zamówienia - niedopuszczalne 

jest dzielenie ustalonych części zamówienia na mniejsze części. Oferty na wykonanie 

niekompletnej części zamówienia podlegają odrzuceniu. 

VI. Zamówienia uzupełniające 



Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

VII. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz zawarcia umowy 

ramowej. 

VIII. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga wykonywania zamówienia w terminie do 36 miesięcy od daty podpisania 

umowy na zgłoszenie Zamawiającego w tym okresie . 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 

1) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia;  

2) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego 

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów; 

3) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1588, ze zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 

r. poz. 1228, ze zm.); który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 

lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

5) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia finansowanego lub współfinansowanego 

ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 



2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 

Wykonawców składający ofertę wspólną nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 

okoliczności wymienionych w ust. 1. 

X. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

1)  oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (sporządzone z wykorzystaniem 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji ); 

2)  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,  

że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty co 

najmniej 6 kontraktów na naprawę nawierzchni na obiektach lotniskowych w Polsce o 

podobnej wartości ; 

3)  opłaconą polisę lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia 

XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do 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. 

2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

3. Do oferty należy dołączyć (w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii) stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby do tego upoważnione. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

XII. Wymagania dotycząc wadium  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy, będących załącznikami do Specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z 

tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

2. 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. 

3. 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 stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do 

oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

4. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i 

siedziby. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, mieć format nie 

większy niż A4.  

6. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie 

oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.    

9. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do Specyfikacji; 

2) kosztorys ofertowy zawierający tabele z wykazem usług wraz z szacowanymi ilościami 

zgodnie z rodz. IV ust.4 niniejszej specyfikacji;  

3) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale X Specyfikacji; 

4) zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby (jeżeli 

dotyczy); 

5) pełnomocnictwo dla osoby /osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy).  

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu 

zamówienia. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

13. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

14. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913 ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 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. 

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz wyraźnie oddzielnie 

od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty 

składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta oraz dodatkowo oznakowane napisem „ZMIANA”.  

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek z dodatkowym oznaczeniem  „WYCOFANIE”. Oferty wycofywane  nie będą podlegały 

badaniu i ocenie.  

XIV. Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, pod 

warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa terminu wyznaczonego do składania ofert. Późniejsze złożenie wniosku o 

wyjaśnienie nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku wyjaśnienia treści Specyfikacji.  

2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano Specyfikacje. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania.  

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

do składania ofert, zmienić treść niniejszej Specyfikacji. Dokonaną w ten sposób zmianę 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 

niniejszą Specyfikację, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której została 

opublikowana Specyfikacja.  

4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 

składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym 

przekazał Specyfikacje, a także informacje o przedłużeniu terminu składania ofert zamieszcza 

na stronie internetowej, na której została opublikowana Specyfikacja.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Specyfikacji, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 



XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także 

wskazanie osoby upoważnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

a. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. 

b. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego, natomiast przekazywane drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: a.belczyk@bzg.aero nr telefonu: 052 365 46 

62; nr faxu: 052 365 46 19. 

c. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości w formie elektronicznej. 

d. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Andrzej Belczyk – 52 365 46 62. 

XVI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………. r. do godziny 12.00 w 

następujący sposób: 

1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. 

Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota w sekretariacie w godzinach pracy Zamawiającego 

lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi 

pocztowe na adres Zamawiającego, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Awaryjne naprawy nawierzchni lotniskowych” 

lub  

2) w formie scanu (PDF) pocztą elektroniczną na adres: i.przybylska@bzg.aero przy czym w 

temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta – Awaryjne naprawy nawierzchni lotniskowych”. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego. 

3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert  nie będą rozpatrywane.  

XVII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą o oznaczony okres. 

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena oferty musi 

uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Cena  jest ustalana każdorazowo zależne od rzeczywistej ilości wykonanych napraw zgodnie z 

Umową w ramach danego zgłoszenia, łączna wartość rzeczywiście wykonanych napraw nie 

może przekroczyć  ceny ryczałtowej za realizację całego zakresu zamówienia. 



3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru stanowiącego 

załączniki nr 1 do Specyfikacji. Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć 

23% podatek VAT. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca 

zobowiązany będzie do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 

wystawienia faktury. 

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.  

XIX. Kryteria oceny oferty oraz sposobu oceny ofert 

a. Oferty zostaną ocenione odrębnie w oparciu o następujące kryterium: 

Cena oferty  – 100% (100 pkt) 

b. Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższa 

cenę oferty. Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone wg wzoru: 

liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt. 

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem 

zasad zaokrągleń matematycznych. 

c. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia  

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

2. Osoba/osoby reprezentująca/e wybranego Wykonawcę przy zawarciem umowy powinny 

posiadać dokumenty – pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) 

potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania 

zamówienia. Umowa regulująca współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólną ofertę, należy 



przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawców, lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy 

przedłożyć Zamawiającemu aktualne dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami 

prawa uprawnienia oraz są członkami właściwej izby samorządu zawodowego – w formie kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

5. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę z dokumentów wymaganych postanowieniami 

ust. 4 będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca uchyla się od 

zawarcia umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

XXI. Istotne postanowienia umowy 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia określone zostały w złączniku nr 4 do Specyfikacji. 

2. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia jest jawna i podlega 

udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

XXII. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jak 

też do nie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, bez podania przyczyn. Wykonawcom 

nie przysługują żadne prawa do odszkodowania z tytułu uczestnictwa w postępowaniu. 

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert; 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.  

XXIII. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem 

ust. 3 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy 

podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do 



wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.  

6. Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego podczas realizacji umowy 

o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 

 

XXIV. Wykaz załączników 

Integralną częścią Specyfikacji są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty;  

2) Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;  

3) Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych; 

4) Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

 

 

 

 

…………………………………………………..                            ……………………………………………… 

                      Wykonawca                                                            Zamawiający  



Załącznik nr 1 

do Specyfikacji dla Wykonawców  

 

Formularz oferty 

(wzór) 

 

Zamawiający: 

PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A. 

ul. Paderewskiego 1 

86-005 Białe Błota 

Dane Wykonawcy 

Wykonawca1………………………………………………………………………………..…….……………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………………………… REGON …………………………….………………………….. 

KRS*/CEiDG*: ……………………………………………………………………………………………...... 

numer telefonu: …………………… numer faksu: ……………………………………………………….….…. 

adres e-mail: ………………………………………………………………………..…………………………... 

Osoba/osoby upoważniona/upoważnione  do reprezentacji Wykonawcy/ów: 

………………..………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Zobowiązanie Wykonawcy: 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Awaryjne naprawy nawierzchni 

lotniskowych na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.”” (znak sprawy: 2022/03/00004) oferuję/my 

wykonanie zamówienia w zakresie wynikającym ze Specyfikacji dla Wykonawców i na warunkach w niej 

określonych za cenę ryczałtową w wysokości: 

cena oferty netto  PLN 

 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………) 

+ podatek VAT  23 %  PLN 

cena oferty brutto  PLN 

 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………) 

 

2. Oświadczam/y, że udzielę/limy Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji 

 
1 W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów  
składających ofertę wspólną  



jakości na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na 

poszczególny zgłoszony zakres. 

3. Oświadczam/my, że w podanej cenie oferty brutto uwzględnione zostały wszystkie niezbędne koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym podatek od towarów i usług, jak i wszelkie opłaty, składki  

i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia w terminach wynikających ze Specyfikacji dla 

Wykonawców. 

5. Uważam/y się za związany/ch niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od upływu terminu składania 

ofert (włącznie z tym dniem). 

6. W przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na warunkach określonych w Specyfikacji dla 

Wykonawcy. 

7. Informuję/my, że: 

− wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług* 

− wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*. 

Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………..…………….., 

(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) 

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość (bez kwoty podatku) będzie wynosiła: 

……………………………………………………………………………………złotych. 

8. Oświadczam/y, że: 

1) zamówienie wykonam/y samodzielnie* 

2) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie*: 

L.p. 
Zakres zamówienia, który zamierzam(y) 

powierzyć podwykonawcom 
Nazwa (firma) podwykonawcy 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 

 

9. Oświadczam/y że wypełniłem/wypełniliśmy  obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 



pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postępowaniu.*3 

10. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach. Wszelką korespondencję 

należy kierować na poniższy: 

1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy): 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

2) numer faksu: ……………………………… 

3) adres e-mail: ………..................................... 

 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

4) ………………………………… 

……………………………………. 

(miejscowość  i data)  

…………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

................................................................................ 

Podpis(y) upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) 

Wykonawcy 

 
3 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia należy 
wykreślić  



Załącznik nr 2 

do Specyfikacji dla Wykonawców 

 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

(wzór) 

 

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………….……………………… 

Osoba/osoby upoważniona/upoważnione  do reprezentacji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Na potrzeby prowadzonego przez Prot Lotniczy Bydgoszcz S.A. postępowania o udzielenie zamówienia  

pn.: „Awaryjne naprawy nawierzchni lotniskowych na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.”” (znak 

sprawy: 2022/13/00004) 

 

oświadczam/y, że  

 

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie przesłanek 

wymienionych w rozdziale IX Specyfikacji dla Wykonawców.  

 

Oświadczam/y, że  informacje podane powyższej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

……………………………………. 

(miejscowość  i data) 

……………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

...................................................................................... 

Podpis(y) upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) 

Wykonawcy 



Załącznik nr 3 

do Specyfikacji dla Wykonawców  

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

(wzór) 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Osoba/osoby upoważniona/upoważnione  do reprezentacji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Na potrzeby prowadzonego przez Prot Lotniczy Bydgoszcz S.A. postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Awaryjne naprawy nawierzchni lotniskowych na 

terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.”” (znak sprawy: 2022/13/00004) 

oświadczam/y, że  

 

w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

wykonałem/wykonaliśmy niżej wymienione roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału dotyczącego posiadania niezbędnej wiedzy 

i doświadczenia - zgodnie z poniższym wykazem: 

L.p. 
Przedmiot (rodzaj)  

roboty budowlanej  

Wartość brutto  

roboty 

budowlanej  

(zł) 

Miejsce wykonania 

roboty budowlanej  

Nazwa i adres podmiotu na rzecz, 

którego roboty zostały wykonane 

Data wykonania 

(zakończenia) roboty  

(DD-MM-RRRRR) 

1 2 3 4 5 5 

1. 
 

 
    

2. 
 

 
    



3.      

4.      

 

Dla wykazanych powyżej robót dołączam/y dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane powyższej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

………………………………. 

          (miejscowość  i data) 

Uwaga:  

W wykazie należy podać informacje, które pozwolą Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

 

…………………………………………………. 

                 pieczęć Wykonawcy 

................................................................................................. 

Podpis(y) upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy 


