
 
 

Lublin, dn. 28.11.12r. 

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla 

elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A.  

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr  472134 - 2012; data zamieszczenia: 

26.11.2012 

 
Zamawiający informuje, że pkt.  4  SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń 

warsztatowych dla elektroenergetyków  Portu Lotniczego Lublin S.A. 

 Część 1 narzędzia i urządzenia warsztatowe - część elektryczna 

 Część 2 narzędzia i urządzenia warsztatowe – część mechaniczna 

 Część 3 wyposażenie rozdzielnic SN – ST1, ST2, ST3 

 Część 4 wyposażenie warsztatowe 

 

4.2. Minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A(a,b,c,d) 

do SIWZ. 

4.3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, którego termin ważności nadany przez 

producenta jest nie krótszy niż 12 miesięcy.” 

 

Pkt. 11.8 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;  

 Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 9 SIWZ  

 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 oraz załącznik nr 1A (a/b/c/d) )  

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 )  

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 4)  

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2  

(wg załącznika nr 5 )  

 Oświadczenie o podwykonawcach (wg załącznika nr 6 )  



 
 

 

 

Pkt. 11.9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 

Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 siwz i oznaczonej w następujący sposób: Dostawa 

fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków  Portu 

Lotniczego Lublin S.A. nie otwierać przed dniem 05.12.12r. godz. 10.00. 

 

Oraz pkt. 12 SIWZ  otrzymuje brzmienie: 

12.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A.  

ul. Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, sekretariat  do dn. 05.12.12r. godz. 10.00.  

12.2. Ofercie ofert nastąpi w dn. 05.12.12r. godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego - Port 

Lotniczy Lublin S.A. ul. Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, pokój 164. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


