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Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://

simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Port Lotniczy Lublin S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: 20-008 Lublin ul. Hempla 6
Miejscowość:  Lublin Kod pocztowy:  20-008 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 609900263
Osoba do kontaktów:  Leszek Klepacki
E-mail:  info@portlotniczy.lublin.pl +48 815347441

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.portlotniczy.lublin.pl
Adres profilu nabywcy:  (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa sieci uzbrojenia terenu-branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, budowa dróg i
parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Na przedmiot zamówienia składa się:
1. Budowa dróg i parkingów oraz zagospodarowanie zieleni jako układu drogowego i parkingowego dla obsługi
komunikacyjnej Portu Lotniczego Lublin w Świdniku oraz
wyrównanie lokalnych nierówności i ukształtowanie terenu uwzględniając występujące na nim elementy
infrastruktury oraz obiekty kubaturowe.
1.2. Budowa sieci uzbrojenia terenu – branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna a w
szczególności:
1.2.a) Budowa sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej w tym w szczególności: odcinków sieci między poszczególnymi obiektami wraz
z pompowniami, studniami wodomierzowymi i rewizyjnymi, zbiornikami pożarowym, przeciwpożarowej sieci
wodociągowej, przyłącza wodociągowego od miejsca włączenia do sieci na terenie ZUR włącznie
1.2.b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ze studniami rewizyjnymi, studniami przepadowymi, separatorami
substancji ropopochodnych i tłuszczy, studniami pompowymi wraz z osprzętem.
1.2.c) Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym również: studni rewizyjnych, komór żelbetowych, betonowych studni
wpustów ulicznych, separatorów substancji ropopochodnych, zbiorników retencyjnych wraz z wyposażeniem,
wykonanie przecisku o dł. ok 35m- fi 1200mm
1.2.d) Budowa sieci ciepłowniczej
Budowa sieci ciepłowniczej CO, CWU, CT, tj. odcinków sieci między poszczególnymi obiektami, odcinki
przyłączy od studni ciepłowniczej(zaworowej) do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku terminalu
pasażerskiego
1.2.e) Budowa sieci elektrycznej
Budowa sieci elektrycznej w tym: kanalizacja kablowa, linie zasilające SN, linie zasilające nN do budynków,
linie zasilające i sterownicze do pompowni, linie kablowe oświetleniowe i urządzenia oświetlenia dróg
dojazdowych i parkingów oraz linie zasilające urządzeń telewizji dozorowej i systemu parkingowego oraz
montaż i uruchomienie urządzeń systemu parkingowego.
1.2.f) Budowa sieci telekomunikacyjnych
Budowa sieci teletechnicznej w tym: połączenia szkieletowe między obiektowe, kanalizacja teletechniczna i
kable telekomunikacyjne dla potrzeb monitoringu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  
Dodatkowe przedmioty 45231112  
 45315500  
 45112710  
 77311000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/SD/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_pl_lublin
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-019073   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/02/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:
Na etapie składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu wadium nie pobiera
się. Wadium jest
wymagane przy złożeniu oferty.
Zamawiający żąda wniesienia
wadium w wysokości :500 000.00
PLN.
Wyłoniony w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany będzie
do wniesienia zabezpieczenia
należytego
wykonania umowy w wysokości 3 %
zaoferowanej kwoty brutto.

Powinno być:
1. Wadium jest wymagane przy
złożeniu oferty. Zamawiający żąda
wniesienia wadium w wysokości :500
000.00 PLN.
2. Wyłoniony w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany będzie
do wniesienia zabezpieczenia
należytego
wykonania umowy w wysokości 3 %
zaoferowanej kwoty brutto.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

5 / 5

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-019997
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