
Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. 

81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18 

ogłasza otwarcie postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na 

wykonanie dokumentacji technicznej zintegrowanego systemu bezpieczeostwa lotniska       

o wartości do 387.000 euro 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówieo sektorowych dla Portu 

Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. znajdującego się na stronie internetowej: 

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5493_66167.html?page=&artg=1 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej zintegrowanego 

systemu bezpieczeostwa Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo składającego się z: 

1. peryferyjnego systemu ochrony (na obwodnicy oraz powierzchni lotniska); 

2. systemu sygnalizacji włamania i napadu; 

3. systemu kontroli dostępu; 

4. systemu telewizji  CCTV; 

5. centrum zarządzania; 

6. okablowania strukturalnego (częśd pasywna i aktywna), wspólnego dla wszystkich 

systemów; 

7. centralnego systemu zegarowego. 

Zaprojektowany system musi byd typu otwartego, dający możliwośd dalszej efektywnej 

rozbudowy. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 15 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Etap I – wykonanie projektu wstępnego do   zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu   

3 tygodni od daty podpisania umowy; 

Etap II – złożenie  kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z wszelkimi wymaganymi 

przepisami prawnymi, uzgodnieniami i opiniami, w celu wydania decyzji                     

o pozwoleniu na budowę na prace objęte projektem oraz wykonanie dokumentacji 

wykonawczej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 



robót, kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, w ciągu 

12  tygodni po zatwierdzeniu przez Zamawiającego  projektu wstępnego .  

 

3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

- cena - waga - 90% 

- termin realizacji – waga- 10% 

 

4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – do dnia 

20.05.2011 r. do godz. 12:00  (w siedzibie zamawiającego Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo 

Sp. z o.o. 81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18).  

Wnioski znajdują się poniżej ogłoszenia.  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

5.1 WYKONAWCA udokumentuje swoje doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług 

odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia 

wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez 

przedstawienie: 

 co najmniej jednej realizacji z wykonanych projektów z zakresu zabezpieczenia obszarów 

lub obiektów w rozumieniu art.5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 

mienia (tekst jednolity. Dz.U. z 2005 r Nr 145, poz. 1221z późn. zm.) o wartości 

zaprojektowanych systemów, na kwotę co najmniej 2.500.000 PLN (słownie: dwa miliony 

piędset tysięcy złotych) każda, obejmującą integrację co najmniej trzech różnych systemów 

ochrony technicznej spośród : 

 ochrony perymetrycznej; 

 telewizji CCTV opartej, co najmniej na 50 kamerach; 

 sygnalizacji włamania i napadu posiadającego, co najmniej 50 linii dozorowych; 

 kontroli dostępu posiadającego, co najmniej 20 dozorowanych przejśd; 

 systemu sygnalizacji pożaru. 

 



6. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyd wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

6.1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej realizacji z wykonanych 

projektów z zakresu zabezpieczenia obszarów lub obiektów w rozumieniu art.5 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity. Dz.U. z 2005 r Nr 145, poz. 1221 

z późn. zm.) o wartości zaprojektowanych systemów, na kwotę co najmniej 2.500.000 PLN 

(słownie: dwa miliony piędset tysięcy złotych) każda, obejmującą integrację co najmniej 

trzech różnych systemów ochrony technicznej spośród: 

 ochrony perymetrycznej:  

 telewizji CCTV opartej, co najmniej na 50 kamerach; 

 sygnalizacji włamania i napadu posiadającego, co najmniej 50 linii dozorowych; 

 kontroli dostępu posiadającego, co najmniej 20 dozorowanych przejśd; 

 systemu sygnalizacji pożaru. 

z podaniem ich wartości zaprojektowanego systemu, przedmiotu, dat wykonania                       

i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane 

należycie. 

6.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

6.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego zgodne z art. 13 ust 1 Regulaminu zamówieo sektorowych, znajdujące się we 

wniosku. 

 

7. Pozostałe dokumenty składane wraz z wnioskiem: 

7.1.  Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Ewidencji 

Działalności   Gospodarczej. 

7.2. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia musi byd załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 13 ust. 3 

Regulaminu zamówieo sektorowych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z 

oryginałem przez notariusza. 



7.3. W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub załączone do 

niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności 

gospodarczej, do oferty należy dołączyd odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodnośd z oryginałem. 

7.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

8. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału                               

w postępowaniu:   3 

9. Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 

 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 

  Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 3 Wykonawców, którzy wykażą brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 14 

ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy Pzp. 

 Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie 

mniejsza od 3, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich Wykonawców 

spełniających w/w warunki. 

 Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie 

większa od 3, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 3 Wykonawców, którzy 

otrzymają najwyższą ocenę spełniania warunków.  

 Ocena zostanie dokonana w następujący sposób: 

1) Wykonawca otrzyma 1 pkt za każdą wykazaną, należycie wykonaną usługę co najmniej 

jednej realizacji z wykonanych projektów z zakresu zabezpieczenia obszarów lub obiektów 

w rozumieniu art.5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst 

jednolity. Dz.U. z 2005 r Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) o wartości zaprojektowanych 

systemów, na kwotę co najmniej 2.500.000 PLN (słownie: dwa miliony piędset tysięcy 

złotych) każda, obejmującą integrację co najmniej trzech różnych systemów ochrony 

technicznej spośród: 

 ochrony perymetrycznej; 

 telewizji CCTV opartej, co najmniej na 50 kamerach; 

 sygnalizacji włamania i napadu posiadającego, co najmniej 50 linii dozorowych; 



 kontroli dostępu posiadającego, co najmniej 20 dozorowanych przejśd; 

 systemu sygnalizacji pożaru. 

o której mowa w pkt 5.1 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający uzna usługę za 

wykonaną należycie wówczas, jeżeli Wykonawca załączy do wniosku o dopuszczenie do 

udziału w dialogu dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie. 

2) W przypadku, gdy na ostatnim kwalifikowanym miejscu znajdzie się dwóch lub więcej 

Wykonawców z taką samą liczbą punktów, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 

tych Wykonawców zajmujących ostatnie kwalifikowane miejsce, którzy wykażą się 

największą sumaryczną wartością wykazanych usług  w ramach pkt 1) powyżej. 

 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

 

11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest  Jarosław Paczoska 

Tel.58 713-29-42, fax. 58 713-29-44.  

 


