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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95610-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Ożarowice: Mundury strażackie
2023/S 033-095610

System kwalifikowania – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Adres pocztowy: Wolności 90
Miejscowość: Ożarowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 42-625
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Zok
E-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl 
Tel.:  +48 32392202
Faks:  +48 323927376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice-airport.com

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/188
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/35865/summary
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:
Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G
Numer referencyjny: DSZ/4/LSRG/2023

II.1.2) Główny kod CPV
35811100 Mundury strażackie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35811100 Mundury strażackie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Dynamicznym Systemem Zakupów objęty jest zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w 
ogłoszeniu o Dynamicznym Systemie Zakupów dostępnym pod adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/
biznes/przetargi/188
Przedstawione w przedmiocie zamówienia ilości są wielkościami szacowanymi, uśrednionymi w skali 36 
miesięcy, mają charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do zakupu towaru w podanej ilości.
Cząstkowe zaproszenia będą określały realne ilości asortymentu, który Zamawiający będzie zamawiał. 
Poszczególne zamówienia cząstkowe Zamawiający będzie zamieszczał na platformie JOSEPHINE. 
Wykonawcy zakwalifikowani do DSZ będą otrzymywali zaproszenia do składania poszczególnych ofert 
cząstkowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.8) Okres obowiązywania systemu kwalifikowania
Początek: 15/02/2023
Koniec: 14/02/2026

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

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

III.1.9) Kwalifikacja do systemu
Kryteria kwalifikacji, które musza spełniać wykonawcy:
I. Wykonawcy chcący dołączyć do Dynamicznego Systemu Zakupów (dalej DSZ) zobowiązani są złożyć 
wniosek o dopuszczenie w DSZ, który dostępny jest po adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/
biznes/przetargi/188 Zamawiający przez cały okres ustanowienia DSZ (36 miesięcy) zapewnia Wykonawcom 
możliwość złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w DSZ. Zamawiający będzie kwalifikował 
Wykonawców do DSZ systematycznie, bez zbędnej zwłoki.
II. Wniosek należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy JOSEPHINE pod adresem https://
josephine.proebiz.com/pl/tender/35865/summary
III. O dopuszczenie do Dynamicznego Systemu Zakupów (dalej DSZ) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §15 ust. 1 pkt 1-5 
Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.
Metody weryfikacji każdego z tych kryteriów:
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2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
– o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022.835).
3. Spełniają wymagania dotyczące:
3.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
3.4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację poszczególnych zamówień 
cząstkowych.
4. Wypełnili i wypełnią obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskali i pozyskają
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.
Kryteria kwalifikacji, które musza spełniać wykonawcy:
IV. Wykonawcy do wniosku o dopuszczenie do DSZ zobowiązani są załączyć:
1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie § 15 ust. 1 pkt 1-5 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A., zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ,
2)Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022.835), zawarte we wniosku o 
dopuszczenie do udziału w DSZ.
3)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zawarte we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w DSZ),
Metody weryfikacji każdego z tych kryteriów:
4) Oświadczenie, że Wykonawca wypełnił i wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i pozyska w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (zawarte we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w DSZ);
5) Pełnomocnictwo - jeśli dokumenty, o których mowa powyżej będą podpisane przez osobę, której umocowanie 
nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku Wykonawców, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Polsce, aktualny odpis z 
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Zamawiający samodzielnie pobierze z bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja będzie odbywać się po przesłaniu zamówienia/zlecenia do Wykonawcy, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę w danym zamówieniu cząstkowym.
2. Dostawa:
2.1.Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko oraz we własnym zakresie przedmiot zamówienia do 
oddziału Zamawiającego tj. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90, 
42-625 Ożarowice, miejsce: Wartownia Centralna.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków dostawy określono w pkt. VIII. ,,Dostawa'', Ogłoszenia o 
Dynamicznym Systemie Zakupów.
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.2) Informacje administracyjne

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wyłaniania Wykonawców obowiązującym w 
Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. w Katowicach, który jest na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi
2. Czas trwania Dynamicznego Systemu Zakupów:
2.1 Dynamiczny system zakupów zostanie ustanowiony na okres 36 miesięcy – poczynając od dnia wysłania 
zlecenia 1 zamówienia w ustanowionym dynamicznym systemie zakupów lub z chwilą wykorzystania budżetu.
2.2 Zamawiający zaprasza jednocześnie wszystkich uczestników DSZ do składania ofert na każde zamówienie 
udzielane w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów. Zamawiający przewiduje, że zamówienia cząstkowe 
będzie ogłaszał nie rzadziej niż raz na pół roku.
2.3 Termin składania ofert w e-zapytaniu ofertowym będzie wynosił 7 dni.
2.4 Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia cząstkowego zamówienia poinformuje 
Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.
2.5 Do wybranego Wykonawcy zostanie wysyłane zamówienie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany 
przez Wykonawcę w formularzu oświadczeń (załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ).
2.6 Termin dostawy:
a) w przypadku asortymentu określonego w pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 11 oraz 15 czas dostawy nie może być 
dłuższy niż 28 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia;
b) w przypadku asortymentu określonego w pozycji nr 7, 9, 10, 12, 13, 14 termin dostawy zostanie każdorazowo 
ustalony indywidualnie pomiędzy Stronami (drogą mailową). Uzgodniony termin dostawy zostanie wskazany w 
Zamówieniu (zleceniu), które Zamawiający prześle Wykonawcy do realizacji.
3. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu złożenia oferty cząstkowej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Towarzystwo S.A.
Adres pocztowy: Wolności 90
Miejscowość: Ożarowice
Kod pocztowy: 42-625
Państwo: Polska
E-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Górnośląskie Towarzystwo S.A.
Adres pocztowy: Wolności 90
Miejscowość: Ożarowice
Kod pocztowy: 42-625
Państwo: Polska
E-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z paragrafem 22 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.1. Wobec czynności podjętych 
przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania, iż podjęte działania mogą doprowadzić 
do uszczerbku interesu prawnego Wykonawcy, Wykonawca może wnieść do Zarządu Spółki pisemne 
zażalenie, w terminie 5 dni od dnia przekazania mu informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia. W przypadku e-postępowania termin na wniesienie zażalenia wynosi 2 dni od dnia 
przekazania mu informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
2. Zażalenie to podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez Zamawiającego, a wynik 
rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej.
3. Na rozstrzygnięcie zażalenia nie przysługuje odwołanie.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Adres pocztowy: Wolności 90
Miejscowość: Ożarowice
Kod pocztowy: 42-625
Państwo: Polska
E-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2023
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