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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 296500 - 2012 data 10.08.2012 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: Załącznik. 

 W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa, montaż i uruchomienie 

fabrycznie nowej stacjonarnej bramki do wykrywania metali oraz fabrycznie nowego 

urządzenia rentgenowskiego do kontrolowania bagażu i przesyłek- 1 szt.. 1) Krótki 

opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa, montaż i 

uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowej, nie używanej wcześniej do prezentacji, 

pochodzącej ze standardowej linii produkcyjnej producenta, stacjonarnej bramki do 

wykrywania metali, która powinna wykrywać obecność metalowych przedmiotów w 

trakcie przemieszczania się osoby przez kontrolowaną strefę wraz z dostawą, 

montażem i uruchomieniem jednej sztuki fabrycznie nowego, nie używanego 

wcześniej do prezentacji, pochodzącego ze standardowej linii produkcyjnej 

producenta, urządzenia rentgenowskiego do kontrolowania bagażu i przesyłek. 

Minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A (b) do 

SIWZ- specyfikacja techniczna. 2. Przeprowadzenie szkolenia personelu 

Zamawiającego.. 

 W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa, montaż i 

uruchomienie fabrycznie nowego stacjonarnego monitora promieniowania oraz 

fabrycznie nowego urządzenia rentgenowskiego do kontrolowania bagażu i przesyłek- 

1 szt. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa, 

montaż i uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowego, nie używanego wcześniej do 

prezentacji, pochodzącego ze standardowej linii produkcyjnej producenta, 

stacjonarnego monitora promieniowania, który powinien wykrywać obecność 

promieniowania gamma i neutronowego w trakcie przemieszczania się pojazdów 

przez kontrolowaną strefę oraz dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki 

fabrycznie nowego, nie używanego wcześniej do prezentacji, pochodzącego ze 

standardowej linii produkcyjnej producenta, urządzenia rentgenowskiego do 

kontrolowania bagażu i przesyłek Minimalne parametry dotyczące przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik 1A (b) do SIWZ- specyfikacja techniczna. 2. 

Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.. 

 
 


