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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 310734 - 2013 data 02.08.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Port Lotniczy Lublin S.A., ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 534 74 40, fax. 

81 534 74 41. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Jako 

spełniający warunki udziału w postępowaniu 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: co najmniej 1 usługi dotyczącej 

nasadzania 60 szt. drzew, 1 usługi dotyczącej sadzenia krzewów - 300 szt. krzewów, 1 

usługi dotyczącej siania trawnika- 400 m2.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu 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: co 

najmniej 1 usługi dotyczącej nasadzania min 60 szt. drzew, 1 usługi dotyczącej 

sadzenia krzewów - min 300 szt. krzewów, 1 usługi dotyczącej siania trawnika- min 

400 m2.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1). 

 W ogłoszeniu jest: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których 

dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia 

poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie a) wykaz winien wskazywać wykonanie co najmniej 1 

usługi dotyczącej nasadzania 60 szt. drzew, 1 usługi dotyczącej sadzenia krzewów - 

300 szt. krzewów, 1 usługi dotyczącej siania trawnika- 400 m2 w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym 

okresie). b) złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub 

wykonywanie co najmniej 1 usługi dotyczącej nasadzania 60 szt. drzew, 1 usługi 

dotyczącej sadzenia krzewów - 300 szt. krzewów, 1 usługi dotyczącej siania trawnika- 



400 m2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli ten 

okres jest krótszy- w tym okresie).;. 

 W ogłoszeniu powinno być: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub 

usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych 

lub wykonanych nienależycie a) wykaz winien wskazywać wykonanie co najmniej 1 

usługi dotyczącej nasadzania min 60 szt. drzew, 1 usługi dotyczącej sadzenia krzewów 

- min 300 szt. krzewów, 1 usługi dotyczącej siania trawnika- min 400 m2 w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w 

tym okresie). b) złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub 

wykonywanie co najmniej 1 usługi dotyczącej nasadzania min 60 szt. drzew, 1 usługi 

dotyczącej sadzenia krzewów - min 300 szt. krzewów, 1 usługi dotyczącej siania 

trawnika- min 400 m2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

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

 


