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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169929-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego
2016/S 094-169929
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.
ul. Bukowska 285
Osoba do kontaktów: Anna Silecka
60-189 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618492143
E-mail: biurozarzadu@airport-poznan.com.pl
Faks: +48 618474909
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.airport-poznan.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Usługa polegająca na obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej
podróżujących droga lotniczą w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica z podziałem na dwie części zamówienia.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 20: Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Port
Lotniczy Poznań – ławica Sp. z o.o.
Kod NUTS PL415
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Usługa polegająca na obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej
podróżujących droga lotniczą w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica z podziałem na dwie części zamówienia.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
63730000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 EUR.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2016 Zakończenie 30.6.2020

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Usługa polegająca na obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej
podróżujących droga lotniczą w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica sp. z o.o.
1)
Krótki opis:
Usługa polegająca na obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej
podróżujących droga lotniczą w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
63730000

3)

Wielkość lub zakres:
Poniżej wartości 418 000 euro.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.7.2016 Zakończenie 28.2.2017

Część nr: 2
Nazwa: Usługa polegająca na obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej
podróżujących droga lotniczą w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica sp. z o.o. II.1.2)
1)
Krótki opis:
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Usługa polegająca na obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej
podróżujących droga lotniczą w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
63730000

3)

Wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 euro.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 40 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości: I cz 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych
00/100). II część zamówienia 20 000 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść do Zamawiającego nie później niż do dnia (terminu i godziny) wyznaczonego,
jako termin składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego nie później niż w terminie oznaczonym jako termin składania oferty, a do oferty należy
załączyć dowód jego uiszczenia. Wadium wniesione w innej formie musi w tym terminie zostać doręczone
Zamawiającemu z zachowaniem reguł, o których mowa w SIWZ.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z SIWZ.

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Warunki zostały określone w SIWZ.

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W celu wykazania spełniania
warunków Wykonawca składa:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp,
2. Zezwolenie wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na świadczenie usług w zakresie obsługi
osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej na terenie lotniska, wymagane na
podstawie art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz.
1393 ze zm.),
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, należy do oferty dołączyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 Pzp – załącznik nr 3
do SIWZ,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

18/05/2016
S94
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/7

Dz.U./S S94
18/05/2016
169929-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/7

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie o braku przynależności do
grupy kapitałowej tj. właściwe oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załączniki nr 8 lub 9 do
SIWZ (należy wypełnić i złożyć jeden z tych dokumentów).
III. Inne dokumenty
1. Formularz ofertowy sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1 lub 1A do SIWZ,
2. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty z uwzględnieniem reguł, o których mowa rozdziale VIII
SIWZ.,
3. Pełnomocnictwo.
4. Oświadczenie o zatrudnianiu lub zamiarze zatrudnienia (najpóźniej od dnia zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia) minimum 5 osób dedykowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia,
spełniających warunki określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 SIWZ, na podstawie umowy o pracę.
IV Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia i
dokumenty złożone przez Wykonawcę, których wykaz zamieszczono w rozdziale VI SIWZ, a które to dokumenty
są wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia – nie
spełnia”.
V. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku obowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał
pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię takiego pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łącznie.
VI. Podmioty zagraniczne składają dokumenty zgodnie z wymogami SIWZ.
VII. Zamawiający akceptuje składanie przez Wykonawców oświadczeń w postaci jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016
r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Dz. Urz. UE L
3/16).
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III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający wymaga aby
Wykonawca posiadał aktualną i odpowiednią umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności handlingowej (zgodnie z Rozporządzenie. Ministerstwa Finansów z dn. 27.12.2012 )
polegającej na zapewnieniu pomocy osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej
podróżującym drogą lotniczą bez/z wykorzystaniem ambuliftu z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000
USD na jedno i na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.
W celu wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 5 SIWZ Wykonawca zobowiązany
jest 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.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie przez okres co najmniej 12 miesięcy co najmniej
jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o
ograniczonej sprawności ruchowej na lotnisku. W celu wykazania spełnienia warunku określonego w Rozdziale
V ust. 1 pkt 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – Wykaz usług wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi stosowną wiedzę
i doświadczenie w pracy z zakresu opieki nad pasażerami o ograniczonej sprawności ruchowej,
udokumentowaną Certyfikatem potwierdzającym ukończenie szkolenia przeprowadzonego w zakresie i na
warunkach określonych w Kodeksie Dobrego Postępowania w obsłudze naziemnej osób o ograniczonej
sprawności ruchowej określonym w załączniku 5-C do Dokumentu 30 część I sekcja 5 Europejskiej Konferencji
Lotnictwa Cywilnego – ECAC, w ilości adekwatnej do zapewnienia obsługi zgodnie ze „Standardami
świadczenia usług” zawartymi w Kodeksie PRM, w tym co najmniej 5 osobami dedykowanymi do obsługi
pasażerów o ograniczonej sprawności poruszania się posiadającymi (każda z nich) stosowną wiedzę z
zakresu opieki nad takimi pasażerami oraz znajomość języka polskiego i co najmniej angielskiego w stopniu
pozwalającym na swobodną komunikację.
W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 SIWZ Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć Wykaz personelu, potwierdzający, że dysponuje lub będzie dysponował wymienionymi w
nim osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem informacji dotyczących
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej następującymi urządzeniami, z których
Wykonawca będzie korzystał przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia:
a) minimum 2 szt. „schodołazy”,
b) minimum 2 sztuki wózków inwalidzkich
W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 3 SIWZ Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć Wykaz urządzeń zawierający w odniesieniu do każdego urządzenia: nazwę, ilość jaką
dysponuje Wykonawca, datę produkcji oraz informację o podstawie dysponowania urządzeniem.
4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
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zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu (wraz z ofertą) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Personel zatrudniony na umowę o pracę. Waga 20

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PLP/FZ/233/8/AS/2016 r.

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.6.2016 - 10:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17.6.2016 - 11:00
Miejscowość
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań), Sekretariat Biura
Zarządu
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2020.
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.5.2016
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