
Świdnik, dn. 23.02.2016r. 

Dot. „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” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ, nadając nowe brzmienie:  

 w pkt. 9.2.1. 

9.2.1. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 9.1 lit b), 

zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie) należycie 

a) co najmniej jedną robotę budowlana na wykonanie systemu oświetlenia nawigacyjnego na 

lotnisku, o wartości brutto minimum 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych. 

 w pkt. 9.2.1.1. 

9.2.1.1. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 9.1 lit b), 

zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie) należycie 

a) co najmniej jedną usługę projektową w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej 

(projekty budowlane i wykonawcze) wykonanie systemu  oświetlenia nawigacyjnego na 

lotnisku w okresie ostatnich 3 lat. 

Lub 

wykonał minimum 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj dot. wykonania 

systemu  oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku o wartości min 1 000 000 (słownie: jeden 

milion) złotych brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  

(jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie) należycie. 

 w pkt. 10.3.1.1. 

10.3.1.1. wykaz winien wskazywać wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej na 

wykonanie systemu  oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku, o wartości minimum 1 000 000 

(słownie: jeden milion) złotych brutto. 

 w pkt. 10.3.1.2. 

10.3.1.2. złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie co najmniej jednej 

roboty budowlanej na wykonanie systemu  oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku, o wartości 

minimum 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych brutto. 

 



 w pkt. 10.3.2.1. 

10.3.2.1. wykaz winien wskazywać wykonanie co najmniej co najmniej jedną usługę 

projektową w zakresie przygotowania projektów (projekty budowlane, wykonawcze) 

wykonanie systemu  oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku w okresie ostatnich 3 lat. 

Lub 

Wykaz winien wskazywać wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w systemie 

zaprojektuj i wybuduj dot. wykonania wykonanie systemu  oświetlenia nawigacyjnego na 

lotnisku w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości min 1 000 000 (słownie: 

jeden milion) złotych brutto. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


