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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 349616 - 2012 data 14.09.2012 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: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: część I: Dostawa wraz z montażem i instalacją 

urządzeń do wykrywania osób, zwierząt, pojazdów lub innych urządzeń mobilnych w 

dowolnych warunkach atmosferycznych i warunkach oświetleniowych: dostawa, 

montaż i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych, nie używanych wcześniej do 

prezentacji, pochodzących ze standardowej linii produkcyjnej producenta, kamer, 

które powinny umożliwiać obserwację obiektów przy minimalnym oświetleniu (w 

warunkach nocnych), w warunkach światła dziennego, poprzez mgłę, dym, śnieg, 

deszcz oraz mżawkę - 2 szt. część II: dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki 

fabrycznie nowego, nie używanego wcześniej do prezentacji, pochodzącego ze 

standardowej linii produkcyjnej producenta, radaru średniego zasięgu, który powinien 

wykrywać osoby, zwierzęta, pojazdy lub inne urządzenia mobilne w dowolnych 

warunkach atmosferycznych i warunkach oświetleniowych - 1 szt. Przeprowadzenie 

szkolenia dla personelu Zamawiającego - 15 osób Szczegółowy opis przedmiotu zamó 

wienia zawiera Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry (załącznik nr A (a-b) 

do SIWZ). 

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawa, montaż i uruchomienie 

dwóch sztuk fabrycznie nowych, nie używanych wcześniej do prezentacji, 

pochodzących ze standardowej linii produkcyjnej producenta, kamer, które powinny 

umożliwiać obserwację obiektów przy minimalnym oświetleniu (w warunkach 

nocnych), w warunkach światła dziennego, poprzez mgłę, dym, śnieg, deszcz oraz 

mżawkę - 2 szt. oraz dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie 

nowego, nie używanego wcześniej do prezentacji, pochodzącego ze standardowej linii 

produkcyjnej producenta, radaru średniego zasięgu, który powinien wykrywać osoby, 

zwierzęta, pojazdy lub inne urządzenia mobilne w dowolnych warunkach 

atmosferycznych i warunkach oświetleniowych - 1 szt. Przeprowadzenie szkolenia dla 

personelu Zamawiającego - 15 osób Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry (załącznik nr A (a) do SIWZ). 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6). 



 W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 

2.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 W ogłoszeniu jest: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną 

ocenieni wykonawcy, którzy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (36 

miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykażą się należytym wykonaniem dostaw 

polegających na: część I: co najmniej jednej dostawy (wraz z montażem i instalacją) 

kamery część II: co najmniej jednej dostawy (wraz z montażem i instalacją) radaru 

dalekiego zasięgu.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu 

zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (36 

miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykażą się należytym wykonaniem dostaw 

polegających na: co najmniej jednej dostawy (wraz z montażem i instalacją) kamery i 

radaru dalekiego zasięgu.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: dla części I:5 000 PLN dla części II: 

5 000 PLN. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 10 000 PLN. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 26.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin S.A. 

ul. Hempla 6, 20-008 Lublin.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin 

S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik. 

 W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wraz z montażem i instalacją 

kamer wraz z radarem średniego zasięgu na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.- 

kamery. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: 

dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do wykrywania osób, zwierząt, 

pojazdów lub innych urządzeń mobilnych w dowolnych warunkach atmosferycznych i 

warunkach oświetleniowych: dostawa, montaż i uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie 

nowych, nie używanych wcześniej do prezentacji, pochodzących ze standardowej linii 

produkcyjnej producenta, kamer, które powinny umożliwiać obserwację obiektów 

przy minimalnym oświetleniu (w warunkach nocnych), w warunkach światła 

dziennego, poprzez mgłę, dym, śnieg, deszcz oraz mżawkę - 2 szt. Przeprowadzenie 

szkolenia dla personelu Zamawiającego - 15 osób. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamó wienia zawiera Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry (załącznik nr A 

(a) do SIWZ). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.10.00-8, 35.12.53.00-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 4) Kryteria oceny 

ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wraz z montażem i instalacją 

kamer wraz z radarem średniego zasięgu na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.- 



radar. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II: 

dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowego, nie używanego 

wcześniej do prezentacji, pochodzącego ze standardowej linii produkcyjnej 

producenta, radaru średniego zasięgu, który powinien wykrywać osoby, zwierzęta, 

pojazdy lub inne urządzenia mobilne w dowolnych warunkach atmosferycznych i 

warunkach oświetleniowych - 1 szt. Przeprowadzenie szkolenia dla personelu 

Zamawiającego - 15 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry (załącznik nr A (b) do SIWZ). 2) 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.10.00-8, 35.72.20.00-1. 3) Czas trwania 

lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa 

cena.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawa, montaż i uruchomienie 

dwóch sztuk fabrycznie nowych, nie używanych wcześniej do prezentacji, 

pochodzących ze standardowej linii produkcyjnej producenta, kamer, które powinny 

umożliwiać obserwację obiektów przy minimalnym oświetleniu (w warunkach 

nocnych), w warunkach światła dziennego, poprzez mgłę, dym, śnieg, deszcz oraz 

mżawkę - 2 szt. oraz dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie 

nowego, nie używanego wcześniej do prezentacji, pochodzącego ze standardowej linii 

produkcyjnej producenta, radaru średniego zasięgu, który powinien wykrywać osoby, 

zwierzęta, pojazdy lub inne urządzenia mobilne w dowolnych warunkach 

atmosferycznych i warunkach oświetleniowych - 1 szt. Przeprowadzenie szkolenia dla 

personelu Zamawiającego - 15 osób Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera Specyfikacja techniczna -Minimalne parametry (załącznik nr A (a) do SIWZ). 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 

 W ogłoszeniu jest: .. 

 W ogłoszeniu powinno być: Promesa informująca, że zamawiający, występując do 

UKE o zgodę na użytkowanie urządzenia nie spotka się z odpowiedzią odmowną, 

gdyż częstotliwość ta jest niedostępna. 

 


