
Świdnik, dn.07.08.2015r. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

O przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, 

kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system 

pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań 

dla kategorii II 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu z dnia 27.07.2015r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 Port Lotniczy Lublin S.A. , ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, woj. Lubelskie, tel. 81 458 14 00, faks 81 

470 6 00 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.5) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA 

LUB TERMIN WYKONANIA  

 W ogłoszeniu jest:   
etap I: 15 tygodni od dnia podpisania umowy  

etap II: realizacja do dnia 01.07.2016 roku  

Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych oraz w trakcie 

wykonywania czynności odbiorowych. 

 W ogłoszeniu powinno być:  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do dnia 31 lipca 2016 roku, przy 

czym:  

1) Projekt budowlany zostanie opracowany w terminie nie później niż 14  dni od dnia zawarcia 

umowy;  

2) Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania  

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;  

3) Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie 

zostaną opracowany nie później, niż w terminie  30  dni od dnia zaakceptowania projektu 

budowlanego;  

4) Zakończenie robót budowlanych wpisem do dziennika budowy, potwierdzone przez inspektorów 

nadzoru nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2016 roku;  

5) Ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie przedmiotu Umowy zostanie uzyskana nie później 

niż w terminie do dnia  31  lipca 2016 roku;  

3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt. 

1 Umowy  ( Etap I) w ciągu  20  tygodni od dnia podpisania umowy. 

4. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest termin uzyskania ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie niezawierającej żadnych warunków, ani nienakładającej na Inwestora 

żadnych obowiązków.  



II.2) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2) ZMIANA UMOWY 

 W ogłoszeniu jest:   

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  
1.Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:  

a) gdy wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy w określonym 

pierwotnie terminie,  

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac 

budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, 

trwających dłużej niż 2 dni.  

d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,  

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w Umowie,  

3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w 

interesie Zamawiającego,  

3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:  

- ad pkt. 1) -zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:  

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,  

lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  

lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych ,  

lit. d) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem 

umowy,  

- ad pkt 2) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie  

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę;  

-ad pkt 3) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, 

 W ogłoszeniu powinno być:  

Zmiana umowy wymaga zgody obu Stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


