Warszawa, dnia 1 września 2017 r.
PPL-T6-TH-THHP-535- 144 /17
OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania w celu wyboru firm taksówkowych, które zapewnią obsługę taksówkową
pasażerów Lotniska Chopina w Warszawie (zwanego dalej „Postępowaniem”)
1. Nazwa i adres Ogłaszającego:

Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
ul. Żwirki Wigury 1
00-906 Warszawa

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
ul. 17 Stycznia 49
02-146 Warszawa
Sekretariat Biura Sprzedaży

2. Przedmiot Postępowania
Przedmiotem postępowania jest wybór nie więcej niż trzech firm taksówkowych z którymi zostaną
zawarte umowy regulujące najem infrastruktury Lotniska Chopina, w skład której wchodzą:
1. Dwa standy recepcyjne o numerach technicznych: 1-398.3 o powierzchni 7,80 m2 oraz 1.790
o powierzchni 14,20 m2, zlokalizowane w rejonie wyjść z Hali Odbioru Bagażu w ogólnodostępnej
strefie na poziomie przylotów Terminala A,
2. Dwa standy socjalne o numerach technicznych: 1.620 o powierzchni 5,15 m2 oraz 1.621
o powierzchni 5,10 m2, zlokalizowane w ogólnodostępnej strefie na poziomie przylotów
Terminala A.
3. Parking TAXI o powierzchni 4 507,00 m2,
4. 12 miejsc postojowych na pierwszej jezdni przed budynkiem Terminala A („nitka A”).
Zarówno standy recepcyjne, standy socjalne, parking TAXI jak i miejsca postojowe
na nitce A będą współużytkowane przez nie więcej niż 3 firmy taksówkowe, na zasadach
równego dostępu przez każdą firmę.
3. Warunki wzięcia udziału w Postępowaniu
W Postępowaniu udział może wziąć każdy podmiot, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej, który
zgłosi swój udział w Postępowaniu poprzez doręczenie do PPL dokumentów wskazanych w punkcie 5
w sposób i w terminie określonym w punkcie 6 poniżej.
1. Z postępowania ofertowego zostaną wykluczeni:
a. Oferenci, wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono
na dzień złożenia Oferty Wstępnej;
b. Oferenci, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek, które są zobowiązani
płacić w związku z obowiązkami nałożonymi na nich na mocy prawa obowiązującego w Polsce
lub w kraju zarejestrowania Oferenta na dzień złożenia Oferty Wstępnej;
c. Oferenci będący osobami fizycznymi, a w przypadku Oferentów będących osobami prawnymi,
których aktualnie urzędujący członkowie organów uprawnionych do ich reprezentacji oraz
prokurenci, zostali prawomocnie skazani za przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu.
d. Oferenci, wobec których w toku postępowania ofertowego stwierdzono, że złożone przez nich
istotne dla prowadzonego postępowania ofertowego informacje lub oświadczenia są
nieprawdziwe lub wobec których stwierdzono, że ich oferta godzić może w interesy PPL;
e. Podmioty, które wycofały swoje oferty po terminie składania ofert, przed podpisaniem umowy
w poprzednio prowadzonych postępowaniach w PPL lub zalegają z płatnościami na rzecz PPL;
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f. Przesłanki wykluczenia wskazane w pkt. d i e powyżej, zostaną także spełnione, gdy
okoliczności w nich opisane dotyczyć będą także podmiotów należących do grup kapitałowych
Oferenta lub w inny sposób powiązanych z Oferentem, kapitałowo lub osobowo.
4. Do postępowania mogą się zgłosić jedynie podmioty, które:
1. Posiadają na dzień złożenia oferty minimum 400 samochodów we flocie i są w stanie utrzymać
tę ilość w okresie trwania umowy;
2. Współpracują na dzień złożenia oferty i są w stanie zapewnić w okresie trwania umowy nie mniej niż
400 kierowców posiadających licencję TAXI (tylko tacy kierowcy będą mogli podjeżdżać na nitkę A);
3. Złożą oświadczenie o zdolności do zapewnienia nieprzerwanej obsługi pasażerów Lotniska Chopina
w systemie 24 godzinnym;
4. Zapewnią na własny koszt personel wykonujący swoje obowiązki na terenie Terminala A Lotniska
Chopina, który będzie wyposażony w stroje wskazane przez PPL (koszt wyposażenia personelu
w stroje służbowe wskazane przez PPL ponosi firma taksówkowa);
5. Wylegitymują się referencjami z obiektów, gdzie zlokalizowane są ich postoje na dzień złożenia oferty
np.: centra handlowe, klienci korporacyjni, dworce, hotele.
5. Podmioty zainteresowane udziałem w Postępowaniu proszone są o:
1. Doręczenie
Przedsiębiorstwu
Państwowemu
„Porty
Lotnicze”
(„PPL”)
oświadczenia
o wzięciu udziału w Postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do niniejszego
ogłoszenia jako Załącznik nr 1 („Oświadczenie”), podpisanego przez osoby upoważnione
do reprezentowania podmiotu składającego Oświadczenie.
Nie jest możliwe złożenie wspólnego Oświadczenia przez kilka podmiotów zainteresowanych
udziałem w Postępowaniu (tzw. konsorcjum). PPL nie dopuszcza wspólnego udziału w postepowaniu
przez kilka podmiotów.
2. Załączenie do Oświadczenia dokumentów potwierdzających upoważnienie osób, które podpisały
Oświadczenie, tj.:
a) w odniesieniu do podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo informacji o wpisie
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedstawiającego sposób
oraz aktualną reprezentację podmiotu, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni od
daty Ogłoszenia;
b) w odniesieniu do podmiotu mającego siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odpisu z właściwego rejestru, w którym taki podmiot jest wpisany lub odpowiednika takiego
dokumentu, przedstawiającego w sposób należyty aktualną reprezentację podmiotu, z datą
wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni od daty Ogłoszenia
W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika - do Oświadczenia należy załączyć oryginał
(lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię) pełnomocnictwa określającego
zakres umocowania pełnomocnika, podpisany przez osoby uprawnione wraz z dokumentami
potwierdzającymi powyższe, wskazanymi w punktach a) lub b) powyżej.
Wraz z Oświadczeniem zainteresowane podmioty zobowiązane są do wniesienia na rzecz PPL
bezzwrotnej opłaty w wysokości 5 000,00 zł brutto (pięć tysięcy polskich złotych brutto) z tytułu
przekazania tym podmiotom przez PPL dokumentacji ofertowej („Opłata”). Opłatę należy uiścić
przelewem na rachunek PPL prowadzony w Banku PEKAO S.A. w Warszawie – numer rachunku 92
1240 6003 1111 0000 4945 4754.
Opłata musi być wniesiona przed upływem terminu wskazanego w punkcie 6a Ogłoszenia. Dokument
potwierdzający dokonanie Opłaty musi być załączony do Oświadczenia. Dniem wniesienia Opłaty jest
dzień uznania kwotą Opłaty rachunku bankowego PPL. Wszystkie operacje związane z przygotowaniem
i wniesieniem Opłaty będą dokonane na koszt i ryzyko potencjalnych Oferentów.
Oświadczenie musi zostać doręczone w oryginale - w jednym egzemplarzu w polskiej wersji językowej.
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Pozostałe załączniki do Oświadczenia mogą zostać doręczone w oryginałach albo kopiach
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu
składającego Oświadczenie wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w przypadku
gdy wersja oryginalna dokumentów nie jest sporządzona w języku polskim.
Wszystkie strony Oświadczenia, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których
naniesione zostały poprawki, muszą być parafowane. Wszystkie strony Oświadczenia,
w tym strony wszystkich załączników, zaleca się, aby były kolejno ponumerowane.
PPL zastrzega sobie prawo zwrócenia się do uczestników Postępowania o złożenie dodatkowych
wyjaśnień lub przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących złożonego
Oświadczenia lub załączników.
6. Termin, miejsce i sposób doręczenia wymaganych dokumentów
a. Dokumenty warunkujące wzięcie udziału w Postępowaniu wymienione w pkt. 5 muszą zostać
doręczone PPL do dnia 18 września 2017 roku, do godziny 15:00.
PPL zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu do składania Oświadczenia wraz z pozostałymi
dokumentami, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
b. Dokumenty warunkujące wzięcie udziału w Postępowaniu wymienione w pkt. 5 należy doręczyć
do siedziby PPL, w budynku SONATA, przy ul. 17 Stycznia 49, 02-146 Warszawa.
W przypadku osobistego doręczenia dokumentów, należy je złożyć w sekretariacie Pionu Handlowego
Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, III piętro, pok. 333, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 08.00 do 15.00 czasu polskiego. Osoba składająca dokumenty zgłasza swoje przybycie
w recepcji budynku, w której prosi o kontakt z Pionem Handlowym pod nr tel. 24-30, 18-30,10-85
lub 38-08.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą, w tym także kurierską, jako termin złożenia dokumentów
PPL przyjmie datę i godzinę wpływu przesyłki na adres PPL wskazany poniżej.
PPL nie dopuszcza możliwości złożenia Oświadczenia wraz z załącznikami drogą elektroniczną.
W celu zapewnienia poufności, Oświadczenie
w zaklejonej kopercie, oznaczonej jak poniżej:

wraz

z

załącznikami

należy

przekazać

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”
Biuro Sprzedaży Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie
ul. 17 Stycznia 49, 02-146 WARSZAWA
oraz opatrzonej nazwą i adresem podmiotu doręczającego Oświadczenie wraz z załącznikami.
7. Informacje dodatkowe:
1. Podmioty: (i) które złożyły Oświadczenie po wyznaczonym terminie (wskazanym powyżej)
lub (ii) których Oświadczenie nie spełnia warunków formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu
(w szczególności do Oświadczenia nie został załączony dokument potwierdzający dokonanie Opłaty
w wymaganej wysokości lub Opłata nie została wniesiona), nie zostaną dopuszczone do udziału
w Postępowaniu. PPL ma prawo nie przyjąć dodatkowych informacji, dokumentów złożonych po
terminie (wskazanym powyżej).
2. PPL dopuści do udziału w Postępowaniu podmioty, które złożyły Oświadczenie wraz
z załącznikami w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz wniosły Opłatę w wysokości określonej
w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w pkt. 3 i 4 powyżej.
3. W piśmie informującym o dopuszczeniu podmiotów do udziału w Postępowaniu podmioty zostaną
również zaproszone do złożenia oferty wstępnej („Zaproszenie do Złożenia Oferty Wstępnej”).
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Do Zaproszenia do Złożenia Oferty Wstępnej załączona zostanie dokumentacja towarzysząca,
tj.: regulamin określający szczegółowo tryb przeprowadzenia Postępowania, projekt umowy najmu
oraz dokumenty o charakterze organizacyjnym i handlowym niezbędne do przygotowania
przez Oferentów oferty w ramach Postępowania. W Zaproszeniu do Złożenia Oferty Wstępnej zostaną
Państwo także poinformowani o wysokości wadium, które będzie odpowiadało minimalnej wartości
miesięcznego czynszu najmu netto za korzystanie z wybranych elementów infrastruktury Lotniska
Chopina określonych w Postępowaniu i które musi być wniesione przed upływem terminu złożenia
Oferty Wstępnej.
4. W Zaproszeniu do Złożenia Oferty Wstępnej podana zostanie również wysokość minimalnej stawki
za korzystanie z wybranych elementów infrastruktury Lotniska Chopina.
5. Szczegółowy opis standów oraz wybranych elementów infrastruktury Lotniska Chopina będących
przedmiotem Postępowania wraz z podaniem numerów technicznych, wielkości powierzchni, lokalizacji
oraz informacji na temat dostępności powierzchni stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
6. PPL po rozstrzygnięciu Postępowania i zawarciu umów z firmami taksówkowymi zamieści taką
informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://ppl.bip.gov.pl

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy,
iż administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach
związanych z realizacją postępowania przeprowadzonego w celu wyboru firm taksówkowych, które
zapewnią obsługę taksówkową pasażerów Lotniska Chopina. W razie takiej konieczności Pani/Pana dane
mogą zostać udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w przetargu
7. Niezależnie od treści Ogłoszenia, w szczególności pkt. 3, 4, 5, PPL zastrzega sobie prawo
do określenia w Zaproszeniu do złożenia Ofert Wstępnych i Ostatecznych dalszych
wymagań dotyczących Postępowania, Oferentów i zasad świadczenia usług.

Załączniki:
1. Oświadczenie o wzięciu udziału w Postępowaniu
2. Szczegółowy opis wybranych elementów infrastruktury Lotniska Chopina będących przedmiotem
postępowania
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