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          Balice, 15.10.2018 

           

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym wg „Procedury zakupu towarów i usług w MPL Services Sp. z o.o.” 

 

I. Zamawiający: 

MPL Services Sp z o. o.  z siedzibą w Balicach 

32-083 Balice, ul. Kpt. M.Medweckiego 1 

NIP 513 011 80 10 

II. Informacje o postępowaniu: 

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w MPL SERVICES Sp. 

z o.o. tj. Procedury zakupu towarów i usług w MPL SERVICES Sp. z o.o.  

III. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie nawierzchni o powierzchni 32 590,04 m2 na 

ogólnodostępnych terenach Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice na 

okres dwóch lat. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

A) W ramach realizacji usługi Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 

1. odśnieżania i usuwania nadmiaru śniegu, lodu, błota pośniegowego (wraz z wywozem nie dalej 
niż na odległość 2 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego) ze wszystkich nawierzchni, 
przy wystąpieniu równoczesnym lub osobnym następujących czynników pogodowych – opadów 
atmosferycznych, zawiei lub śliskiej nawierzchni. W przypadku jezdni – jezdnia odśnieżona na 
całej szerokości i posypana na całej długości. 

2. posypywanie jezdni, ciągów pieszych i miejsc postojowych z zastosowaniem odpowiednich 
materiałów i sprzętu w ilościach zapewniających należyte wykonanie usługi, lecz nie 
powodujących uszkodzeń nawierzchni odśnieżanych terenów. 

 

B) Inne wymagania w stosunku do wykonawstwa: 
1. udostępnione dwa ciągniki z personelem obsługującym, przy czym ciągniki muszą być na stałe 

zaparkowane na parkingu Zamawiającego, w pełnej gotowości; 
2. usługa rozliczana będzie jako ryczałt za 20 godzin pracy w miesiącu + 2 godziny wywożenia śniegu 

w odległości do 2 km od lotniska +  koszt godzin dodatkowych za odśnieżanie i wywożenie 
śniegu; 

3. Wymagany czas reakcji na podjęcie działań do 30 minut (niezależnie od pory dnia); 
4. Wymagana polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot 

zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 tys zł. 
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5. UWAGA! Materiały do odśnieżania ( typu sól, chlorek wapnia, piasek) – są po stronie 
Zamawiającego.  

 

V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 
2. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci 

1. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań 

w imieniu oferenta; 

2. Podpisany załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 (Formularz oferty) 

 

VII. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą: 

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres min. 60 dni od daty terminu składania ofert.  

 

VIII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert: 

1. Oferty należy składać w sekretariacie MPL SERVICES Sp. z o.o, dostarczyć pocztą na adres 

podany w pkt. I  lub przysłać mailem na adres agnieszka.wieclawska@mplservices.pl z 

dopiskiem „zimowe utrzymanie nawierzchni” do 19  października 2018 r. do godziny 14.00. 

2. Oferty złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone. 

3. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów 

oceny ofert na posiedzeniu niejawnym 

IX. Opis kryteriów :  

a. Cena  

b. Pozostałe warunki, jak czas reakcji, pełna dyspozycja dwóch ciągników będą traktowane 0/1 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia każdorazowo dodatkowych 

negocjacji handlowych z Oferentami. 

X. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed terminem 

składania ofert.  

2. Korespondencja  w toku postępowania, w tym  pytania  oferentów  mogą  mieć formę e-

mailową: agnieszka.wieclawska@mplaservices.pl 
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XI. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z 

dostawcami: 

Karolina Szczepek  (kwestie merytoryczne)  

Stanowisko służbowe: Manager ds. Infrastruktury 
Tel.    600 001 621 
E-mail:   Karolina.Szczepek@mplservices.pl 

 
Agnieszka Więcławska (kwestie handlowe) 

Stanowisko służbowe: Kierownik ds. Administracji i Zakupów 
E-mail:   Agnieszka.Wieclawska@mplservices.pl 
 
 

Osoba zajmująca stanowisko Kierownik ds. Administacji i Zakupów posiada umocowania do składania 

w reprezentacji samodzielnej 

XII. Środki odwoławcze: 

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert. 

W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje Oferentów. 

2. Zamawiający, ma prawo swobodnego wyboru oferty, może przeprowadzić dodatkowe 

negocjacje z wybranymi oferentami, zmienić warunki postępowania przed upływem terminu 

składania ofert,  a także unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

3. Do niniejszego postępowania zakupowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 

późn. zm.) 
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