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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461638-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Chełm: Wynajem statków powietrznych wraz z załogą
2018/S 203-461638

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54
Chełm
22-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 825640456
E-mail: mnowicka@pwsz.chelm.pl 
Faks:  +48 825640456
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwsz.chelm.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwsz.chelm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dzierżawa statku powietrznego na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Chełmie
Numer referencyjny: K-ZP.251.60.2018

II.1.2) Główny kod CPV
60424100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:mnowicka@pwsz.chelm.pl
www.pwsz.chelm.pl
www.pwsz.chelm.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa statku powietrznego, który zostanie wykorzystany do realizacji
szkolenia lotniczego praktycznego do licencji pilota zawodowego studentów kierunku Mechanika i Budowa
Maszyn w ramach specjalizacji pilotaż samolotowy i pilotaż śmigłowcowy, realizowanego w Ośrodku Kształcenia
Lotniczego ATO Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
W Chemie.
Dzierżawa 1 statku powietrznego – samolot wielosilnikowy, tłokowy (lądowy) – MEP(L). Ilość godzin nalotu: 600
h.

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
60424100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lotnisko PWSZ w Chełmie, Depułtycze Królewskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Typ statku powietrznego: Tecnam P2006T, bądź równoważny. Samolot wielosilnikowy, tłokowy (lądowy) –
MEP(L). Wyposażony w chowane podwozie,
Z przestawnym śmigłem, minimum czteroosobowy. Minimalna moc silnika 100 KM. Wyprodukowany min.
2014 r., musi posiadać sprawny nadajnik ratowniczy ELT zamontowany na stałe do konstrukcji płatowca. W
przypadku braku takiego nadajnika, właściciel samolotu musi zapewnić na czas użytkowania samolotu przez
PWSZ
W Chełmie dostęp do przenośnego nadajnika ratowniczego ELT. Wyposażony
W radiostację, która umożliwia prowadzenie łączności radiowej na częstotliwościach
W zakresie od 118 MHz do 136,922 MHz włącznie.
2. Lotnisko bazowe: Lublin (EPLB); Depułtycze Królewskie (EPCD)
3. Nadzór techniczny: Statek powietrzny musi być zarządzany w organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do
Lotu. Organizacja CAMO, w której zarządzany jest statek powietrzny właściciela musi przeprowadzić szkolenie
w zakresie prowadzenia Pokładowego Dziennika Technicznego Pokładowego dla personelu wytypowanego
przez PWSZ w Chełmie. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu przekazania statku powietrznego.
Z przekazania statku powietrznego zostanie sporządzony protokół. Właściciel samolotu ma obowiązek
przeprowadzenia obsług technicznych na koszt własny, na terenie Lotniska w Depułtyczach Królewskich
w przypadku niesprawności technicznej bądź prac obsługowych, trwających dłużej niż 7 dni, właściciel SP
musi zapewnić statek zastępczy posiadający takie same parametry. W przypadku przedłużających się prac
obsługowych na statku powietrznym (niesprawności technicznej SP, oczekiwania na części) właściciel może
wnioskować w formie pisemnej o przedłużenie terminu wykonania obsług.
Ubezpieczenie: właściciel statku powietrznego ma obowiązek przedstawić aktualną polisę ubezpieczeniową
(Aerocasco, OC, NNW) oraz włączyć do polisy OC użytkownika statku powietrznego – PWSZ w Chełmie;
Zakres ubezpieczenia musi obejmować:
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Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia minimalna
Aerocasco PLN 200 000
OC użytkownika statku powietrznego SDR 1 500 000
NNW członków załogi PLN 20 000/1 os. – na wypadek śmierci
PLN 40 000/1 os. – 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu
4. Nadzór instruktorski: OKL PWSZ w Chełmie;
5. Obowiązki właściciela: właściciel statku powietrznego ma obowiązek wpisania w świadectwo rejestracji,
PWSZ w Chełmie jako użytkownika statku powietrznego. Samolot będzie dostarczany na miejsce szkolenia w
oparciu o plan szkolenia przekazywany na dany miesiąc do wynajmującego przez Kierownika Szkolenia HT
Ośrodka.
6. Audyt Statku Powietrznego: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu statku
powietrznego oraz wglądu w dokumentację SP przez upoważnionych pracowników OKL PWSZ w Chełmie,
przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania.
7. Ilość godzin nalotu: do 600 h
8. Okres realizacji zamówienia: do 31.12.2020 roku, z możliwością przedłużenia terminu realizacji zamówienia
w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych bądź z powodu okoliczności wpływających na realizację
procesu kształcenia studentów (np. nie spełnianie wymagań regulaminowych uczestnika szkolenia do
przystąpienia do kolejnego etapu szkolenia lotniczego);
9. Zamawiający zapewnia paliwo i olej na 600 h lotu, Zamawiający nie zapewnia paliwa i oleju do wykonywania
obsług.
a) Uwagi: statek powietrzny zostanie przekazany oraz odebrany z pełnym zbiornikiem paliwa

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
Koniec: 31/12/2020
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 nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

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: 27/11/2018
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Dział Zamówień Publicznych), ul. Pocztowa 54, 22-100
Chełm, 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:
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W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ oraz w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ Wykonawca
będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach
wskazanych w SIWZ):
a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (Dz.Urz.
UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 3 do SIWZ, jednakże z uwagi na
konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej
wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-
dokument-zamowienia
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą;
b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wskazaną w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 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;
f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Polska
Tel.:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni -jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2018


