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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135039-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Urządzenia do prześwietlania bagażu
2019/S 058-135039

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
ul. Bukowska 285
Poznań
60-189
Polska
Osoba do kontaktów: Adriana Mikrut
Tel.:  +48 618492247
E-mail: amikrut@airport-poznan.com.pl 
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.airport-poznan.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w
Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
Numer referencyjny: AM-PLP/ZP-1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
38581000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:amikrut@airport-poznan.com.pl
https://www.airport-poznan.com.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury:
Dostawa wraz z montażem konfiguracją i uruchomieniem:
— urządzeń służących do kontroli rentgenowskiej bagażu rejestrowanego normy III (Skanery EDS)
— stacji roboczych (Stacje Robocze/Stacje Analiz) służących do obsługi Skanerów EDS
— serwera wraz z szafą rackową
Zaprojektowanie dostawa instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzającego
Zaprojektowanie dostawa konfiguracja i uruchomienie sieci LAN Skanerów EDS Serwera Stacji
administracyjnych i Stacji Roboczych
Zaprojektowanie dostawa z montażem konfiguracją i uruchomieniem przenośników bagażu
Demontaż z likwidacją lub przeniesieniem ponownym montażem i konfiguracją istniejących Skanerów RTG
Przeprowadzenie szkoleń
Zaprojektowanie i wykonanie/dostosowanie zasilania energetycznego do miejsc montażu nowych urządzeń
Zaprojektowanie dostawa montaż instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniu Serwera i instalacji
klimatyzacyjnych dla Skanerów EDS

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
32410000
32420000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III wraz z dostosowaniem
niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica Sp. z o.o. (dalej: Zadanie):
a) dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem urządzeń służących do kontroli rentgenowskiej
bagażu rejestrowanego normy III (dalej: Skanery EDS) zapewniającego generowanie obrazu przestrzennego
3D;
b) dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem stacji roboczych (dalej: Stacje Robocze lub Stacje
Analiz), służących do obsługi Skanerów EDS;
c) dostawa wraz montażem, konfiguracją i uruchomieniem serwera (dalej: Serwer) wraz z szafą rackową,
służącego do obsługi zsieciowanych z nim Skanerów EDS oraz Stacji Roboczych wraz oprogramowaniem
umożliwiającym wyświetlanie obrazów na monitorach Stacji Roboczych (wskazanych wyżej urządzeń,
posiadającym funkcję projekcji wirtualnych obrazów zagrożeń, a także wraz z 2 (dwiema) konsolami
zarządzania;
d) zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzającego (dalej: System), wraz z
podłączeniem do niego Skanerów EDS, Serwera, Stacji administracyjnych oraz Stacji Roboczych;
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e) zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i uruchomienie sieci LAN Skanerów EDS, Serwera, Stacji
administracyjnych oraz Stacji Roboczych (montaż sieci LAN w zakresie Zamawiającego na podstawie projektu
oraz materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę);
f) zaprojektowanie, dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem przenośników (taśmociągów)
bagażu niezbędnych do zrealizowania funkcjonalności systemu BHS opisanych w SOPZ, wraz z konstrukcjami
wsporczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przenośników;
g) demontaż z likwidacją lub demontaż z przeniesieniem, ponownym montażem I konfiguracją istniejących
Skanerów RTG;
h) przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla wskazanych przez Zamawiającego osób w
zakresie bieżącej obsługi, w zakresie serwisowania oraz administrowania Skanerami EDS, Stacjami Roboczymi
oraz Serwerem wraz z konsolami zarządzania;
i) zaprojektowanie i wykonanie / lub zaprojektowanie i dostosowanie zasilania energetycznego do miejsc
montażu wszystkich nowych urządzeń, w tym w szczególności do Skanerów EDS, Serwera, Stacji roboczych,
zgodnego z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń oraz wytycznymi Zamawiającego
zawartymi w SOPZ.
j) zaprojektowanie, dostawa wraz z montażem instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniu Serwera oraz
instalacji klimatyzacyjnych dedykowanych dla Skanerów EDS jeśli wykonanie tych instalacji będzie niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania w/w urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów
urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone zostały w
projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w SOPZ stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
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Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzą wskazane poniżej okoliczności, spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.:
2.1. art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2.2. art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp;
2.3. art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp;
2.4. art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Pzp;
2.5. art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy Pzp;
2.6. art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp;
2.7. art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczania oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SIWZ:
a) Wykonawca złoży wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia.
W Formie: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – Wykonawca
podpisuje oświadczenie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny
spełniający wymogi bezpieczeństwa określone
W ustawie z dnia 5.9.2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 roku, poz.
162 z późn. zm.)
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te
podmioty.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
d) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. b) nin. rozdziału.
e) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w
szczególności:
Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5 000 000,00 PLN (słownie:
pięć milionów złotych) oraz
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów
złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wyżej wymienionego
warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b) rozdziału X:
a) tiret pierwsze - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
b) tiret drugie – czwarte - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit. a) i lit. b) tiret drugie nin. rozdziału, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 lit. b) tiret
pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
6. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w
ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
7. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
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W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócania konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej:
a) jedno (1) zamówienie (potwierdzone dowodami, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie)
polegające na dostawie i instalacji co najmniej jednego urządzenia służącego do kontroli rentgenowskiej bagażu
rejestrowanego Normy III zrealizowanego na lotnisku cywilnym zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej, o
wartości zamówienia brutto co najmniej 6 000 000,00 PLN,
b) jedno (1) zamówienie (potwierdzone dowodami, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie)
polegające na wykonaniu sieci teletechnicznej o wartości zamówienia brutto co najmniej 200 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wyżej wymienionego
warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.
Osoby:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami,
które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a także ważną, na dzień składania oferty, licencję pracownika
zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o 22.8.1997 roku
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe, w tym doświadczenie w opracowaniu co najmniej 2 (dwóch) dokumentacji projektowych
dotyczących sieci telekomunikacyjnej, a także przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;
b) co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub
odpowiadające im uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót telekomunikacyjnych, w tym doświadczenie w kierowaniu
robotami telekomunikacyjnymi w ramach przynajmniej 1 (jednej) inwestycji, o wartości inwestycji nie mniejszej
niż 100 000,00 PLN brutto, polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku, w ramach której
wykonano roboty telekomunikacyjne, a także przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;
c) co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję instalatora, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe, w tym doświadczenie w realizacji co najmniej 4 (czterech) instalacji serwera wraz z szafą rackową;
d) co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję instalatora, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe, w tym doświadczenie w realizacji co najmniej 4 (czterech) instalacji dowolnego urządzenia
służącego do kontroli rentgenowskiej bagażu rejestrowanego, a także dysponującą ważnym na dzień składania
Oferty certyfikatem producenta urządzenia służącego do kontroli rentgenowskiej bagażu rejestrowanego Normy
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III, jakie proponowane jest do dostarczenia w ramach niniejszego zamówienia, uprawniającym do montażu,
konfiguracji i uruchomienia w zakresie danego urządzenia (lub innego dokumentu
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wyżej wymienionego
warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale innych podmiotów:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu.
b) Żaden nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków z art. 24 ust. 1 Pzp oraz o których
mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują
zgodnie z rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.
c) Oświadczenie na formularzu JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
d) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z
Wykonawców.
e) Są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2
lit. b) nin. rozdziału przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 lit. a) nin. rozdziału składa
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych). Szczegóły odnośnie zasad i sposobu wniesienia wadium określa pkt XIII SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8 % zadeklarowanej ceny ofertowej brutto.
Szczegóły odnośnie sposobu i zasad wniesienia zabezpieczenia określa pkt XXI SIWZ.
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III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Port Lotniczy poznań-Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań, salka konferencyjna Biura Zarządu,
POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, tj.:
Informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową;
Dokumenty dot. ubezpieczenia;
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Wykazu usług i dostaw
Wykazu osób
Zgodnie z wymaganiami Rozdziału X pkt 2 a) SIWZ tiret od pierwsze do czwarte;
b) brak podstaw wykluczenia, tj.:
Informacji z KRK
Zaświadczenia US
Zaświadczenia ZUS KRUS albo innego dokumentu
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
Oświadczenia o braku wyroku lub decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
Oświadczenia o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenia o braku wyroku za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
Oświadczenia o braku decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
Zgodnie z wymaganiami Rozdziału X pkt 2 b) SIWZ tiret od pierwsze do dziewiąte.
II. Kryteria oceny ofert
1) Cena oferty-waga 60 %
2) Okres gwarancji Skanerów EDS-waga 30 %
3) Certyfikat TSA (Transportation Security Administration) dla Skanerów EDS-waga 5 %
4) Upgrad oprogramowania Skanerów EDS do poziomu 3.3-waga 5 %
Sposób przyznawania punktów w ramach kryteriów określa Rozdział XIX SIWZ.
III. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 24aa ustawy Pzp.
W związku z powyższym Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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