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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 Faks:  +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.:  2012/S 28-045653  z dnia:  10/02/2012  (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:
II.1.8) Części:

Zamiast:
nie

Powinno być:
tak

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

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.

Powinno być:

1. Wadium jest wymagane przy
złożeniu oferty. Zamawiający żąda
wniesienia wadium w wysokości dla
części I: 500 000.00 PLN; dla części
II : 40 000 PLN.
2. Wyłoniony w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany będzie
do wniesienia zabezpieczenia
należytego
wykonania umowy w wysokości 3 %
zaoferowanej kwoty brutto.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów: Wykonawca
musi wykazać, że

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów: Wykonawca
musi wykazać, że
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posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową na
kwotę co najmniej: 10 000 000.00
PLN.
W celu wykazania spełniania przez
wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
których opis
sposobu oceny spełniania został
dokonany przez
Zamawiającego, należy złożyć
następujące dokumenty:
Informację z banku lub spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo - kredytowej w
których Wykonawca
posiada rachunek potwierdzającą
wysokość
posiadanych środków finansowych,
lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiony
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert .
Każdy
z Wykonawców ubiegających się
wspólnie składa w/w
dokumenty oddzielnie, a warunki
muszą spełniać
wspólnie. (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich
łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa. Dla
potwierdzenia spełnienia
tego warunku przez Wykonawców
składających ofertę
wspólną wystarczy złożenie tego
(tych) dokumentów
przez tego/tych Wykonawcę/
Wykonawców, który/
którzy spełnia/spełniają ten
warunek). Wykonawca
może polegać na zdolnościach
finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego

posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową na
kwotę co najmniej dla części I: 10
000 000.00 PLN, dla części II 250
000.00 PLN.
W celu wykazania spełniania przez
wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
których opis
sposobu oceny spełniania został
dokonany przez
Zamawiającego, należy złożyć
następujące dokumenty:
Informację z banku lub spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo - kredytowej w
których Wykonawca
posiada rachunek potwierdzającą
wysokość
posiadanych środków finansowych,
lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiony
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert .
Każdy
z Wykonawców ubiegających się
wspólnie składa w/w
dokumenty oddzielnie, a warunki
muszą spełniać
wspólnie. (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich
łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa. Dla
potwierdzenia spełnienia
tego warunku przez Wykonawców
składających ofertę
wspólną wystarczy złożenie tego
(tych) dokumentów
przez tego/tych Wykonawcę/
Wykonawców, który/
którzy spełnia/spełniają ten
warunek). Wykonawca
może polegać na zdolnościach
finansowych innych
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łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach
określonych
w art. 26ust. 2b uPzp, Zamawiający
wymaga
przedłożenia informacji banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
którym podmioty
te posiadają rachunek,
potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność
kredytową Wykonawcy – dotyczącej
tych podmiotów.
W przypadku, gdy kwoty złożonych
przez Wykonawcę
dokumentów finansowych wyrażone
są w walucie
innej niż PLN Zamawiający w celu
oceny spełnienia
warunku znajdowania się przez
Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia dokona przeliczenia
wartości tych kwot
z walut obcych na PLN przy
zastosowaniu średniego
kursu NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach
określonych
w art. 26ust. 2b uPzp, Zamawiający
wymaga
przedłożenia informacji banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
którym podmioty
te posiadają rachunek,
potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność
kredytową Wykonawcy – dotyczącej
tych podmiotów.
W przypadku, gdy kwoty złożonych
przez Wykonawcę
dokumentów finansowych wyrażone
są w walucie
innej niż PLN Zamawiający w celu
oceny spełnienia
warunku znajdowania się przez
Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia dokona przeliczenia
wartości tych kwot
z walut obcych na PLN przy
zastosowaniu średniego
kursu NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy
z dnia 29.1.2004 r – Prawo
zamówień publicznych,
których opis sposobu oceny
spełniania został dokonany
przez Zamawiającego, należy złożyć
następujące
dokumenty:
1.1. Wykaz robót budowlanych w
zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty
i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
1.2. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w
szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia
niezbędnych
dla wykonania zamówienia, a także
zakresem
wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi
osobami.
1.3. Oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy
z dnia 29.1.2004 r – Prawo
zamówień publicznych,
których opis sposobu oceny
spełniania został dokonany
przez Zamawiającego, należy złożyć
następujące
dokumenty:
1.1. Wykaz robót budowlanych w
zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty
i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
1.2. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w
szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia
niezbędnych
dla wykonania zamówienia, a także
zakresem
wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi
osobami.
1.3. Oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć
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w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek
posiadania takich uprawnień.
1.4. Wykonawca w sytuacji, gdy
polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
2. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
dokumenty ymagane
w pkt. 1.1. – 1.4. winny być złożone
wspólnie przez
wykonawców.
3. Dokumenty o których mowa w pkt
1.4. winny być
składane w formie oryginału.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt
1.1. – 1.3.
winny być składane w formie
oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez
wykonawcę – poświadczenie winno
zawierać zapis
odręczny lub w formie pieczęci ( za
zgodność z
oryginałem).
I

w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek
posiadania takich uprawnień.
1.4. Wykonawca w sytuacji, gdy
polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
2. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
dokumenty ymagane
w pkt. 1.1. – 1.4. winny być złożone
wspólnie przez
wykonawców.
3. Dokumenty o których mowa w pkt
1.4. winny być
składane w formie oryginału.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt
1.1. – 1.3.
winny być składane w formie
oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez
wykonawcę – poświadczenie winno
zawierać zapis
odręczny lub w formie pieczęci ( za
zgodność z
oryginałem).
I
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Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów
2. Jako spełniający warunki udziału
w postępowaniu
zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:
2.1. wykażą się wykonaniem:
— minimum 1 roboty w zakresie
zewnętrznych sieci
sanitarnych uzbrojenia terenu o
wartości minimum :2
000 000 PLN w okresie ostatnich
pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
—. minimum 1 roboty w zakresie
zewnętrznych sieci
elektroenergetycznych uzbrojenia
terenu o wartości
minimum 500 000PLN w okresie
ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
— minimum 2 robót w zakresie
budowy dróg o
nawierzchni bitumicznej o wartości
minimum 3 000
000 PLN każda, w okresie ostatnich
pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
2.2. wykażą się dysponowaniem:
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych ,
która posiada minimum 3-letnie
doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy /robót
przy realizacji
zewnętrznych sieci sanitarnych
uzbrojenia terenu.

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów
2. Jako spełniający warunki udziału
w postępowaniu
zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:
2.1. wykażą się wykonaniem:
dla części I:
— minimum 1 roboty w zakresie
zewnętrznych sieci
sanitarnych uzbrojenia terenu o
wartości minimum :2
000 000 PLN w okresie ostatnich
pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
—. minimum 1 roboty w zakresie
zewnętrznych sieci
elektroenergetycznych uzbrojenia
terenu o wartości
minimum 500 000PLN w okresie
ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
— minimum 2 robót w zakresie
budowy dróg o
nawierzchni bitumicznej o wartości
minimum 3 000
000 PLN każda, w okresie ostatnich
pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
dla części II:
minimum 1 robotę polegającą na
wykonaniu instalacji elektrycznych
obiektu należącego do kategorii
XX zgodnie z załącznikiem ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.) w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
2.2. wykażą się dysponowaniem:
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- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno
- budowlanej, która posiada
minimum 3-letnie doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy/
robót .
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych, która
posiada minimum 3- letnie
doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy/
robót przy realizacji zewnętrznych
sieci energetycznych
uzbrojenia terenu.
- co najmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej
oraz posiada
minimum 3 – letnie doświadczenie
na stanowisku
kierownika budowy /robót, przy
realizacji dróg o
nawierzchni bitumicznej.

dla części I:
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych ,
która posiada minimum 3-letnie
doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy /robót
przy realizacji
zewnętrznych sieci sanitarnych
uzbrojenia terenu.
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno
- budowlanej, która posiada
minimum 3-letnie doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy/
robót .
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych, która
posiada minimum 3- letnie
doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy/
robót przy realizacji zewnętrznych
sieci energetycznych
uzbrojenia terenu.
- co najmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej
oraz posiada
minimum 3 – letnie doświadczenie
na stanowisku
kierownika budowy /robót, przy
realizacji dróg o
nawierzchni bitumicznej.
dla części II:
-co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, który posiada
minimum 3-letnie doświadczenie
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na stanowisku kierownika budowy/
robót oraz pełnił funkcję kierownika
budowy/robót przy realizacji instalacji
dla co najmniej jednego obiektu
zaliczonego do kategorii IX lub X lub
XI lub XII lub XIV lub XV lub XVI,
XVII lub XX zgodnie z załącznikiem
ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu:

Zamiast:

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

Powinno być:

Na przedmiot zamówienia składa się:
Dla części I:
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,
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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.

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 przepompowni wód
deszczowych, systemu telewizji
dozorowej, instalacji systemów
parkingowych.
dla części II:
1.Wykonanie w budynku Bazy Paliw
instalacji elektroenergetycznych
silnoprądowych oraz
słaboprądowych, w szczególności:
a) Instalacji Elektroenergetycznych
silnoprądowych,
b) Systemu Sygnalizacji Pożaru,
c) Systemu Okablowania
Strukturalnego,
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d) Systemu Sygnalizacji Włamania i
Napadu,
e) Systemu Kontroli Dostępu,
f) Systemu Telewizji Dozorowej
CCTV,
g) Centralnego System Zegarowego,
h) Systemu sygnalizacji i łączności
alarmowej,
wszystkie instalacje z możliwością
współpracy z centralnymi
systemami lotniskowymi Instalacji
elektroenergetycznych, Systemu
Sygnalizacji Pożaru, Systemu
Okablowania Strukturalnego,
Systemu Sygnalizacji Włamania i
Napadu, Systemu Kontroli Dostępu,
Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,
Centralnego System Zegarowego
oraz Systemu sygnalizacji i
łączności alarmowej oraz BMS a
także instalacjami i urządzeniami
technologicznymi bazy paliw w tym
również instalacjami i urządzeniami
paliwa JET-A1, instalacjami i
urządzeniami benzyny AVGAS,
instalacjami i urządzeniami paliw
samochodowych w tym również
wykonanie wszelkich innych robót
koniecznych do zrealizowania
przedmiotu zamówienia.
2. Ścisła współpraca z z Generalnym
Wykonawcą obiektu i budynku Bazy
Paliw w fazie realizacji tych obiektów
oraz w celu uzyskania w imieniu
Zamawiającego pozwolenia na
użytkowanie tych obiektów.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.8) Części:

Zamiast:
nie

Powinno być:
tak

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

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.

Powinno być:

1. Wadium jest wymagane przy
złożeniu oferty. Zamawiający żąda
wniesienia wadium w wysokości dla
części I: 500 000.00 PLN; dla części
II : 40 000 PLN.
2. Wyłoniony w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany będzie
do wniesienia zabezpieczenia
należytego
wykonania umowy w wysokości 3 %
zaoferowanej kwoty brutto.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów: Wykonawca
musi wykazać, że
posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową na
kwotę co najmniej: 10 000 000.00
PLN.
W celu wykazania spełniania przez
wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
których opis
sposobu oceny spełniania został
dokonany przez
Zamawiającego, należy złożyć
następujące dokumenty:
Informację z banku lub spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo - kredytowej w
których Wykonawca
posiada rachunek potwierdzającą
wysokość
posiadanych środków finansowych,
lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiony
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert .
Każdy
z Wykonawców ubiegających się
wspólnie składa w/w
dokumenty oddzielnie, a warunki
muszą spełniać
wspólnie. (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich
łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa. Dla
potwierdzenia spełnienia
tego warunku przez Wykonawców
składających ofertę
wspólną wystarczy złożenie tego
(tych) dokumentów

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów: Wykonawca
musi wykazać, że
posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową na
kwotę co najmniej dla części I: 10
000 000.00 PLN, dla części II 250
000.00 PLN.
W celu wykazania spełniania przez
wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
których opis
sposobu oceny spełniania został
dokonany przez
Zamawiającego, należy złożyć
następujące dokumenty:
Informację z banku lub spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo - kredytowej w
których Wykonawca
posiada rachunek potwierdzającą
wysokość
posiadanych środków finansowych,
lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiony
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert .
Każdy
z Wykonawców ubiegających się
wspólnie składa w/w
dokumenty oddzielnie, a warunki
muszą spełniać
wspólnie. (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich
łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa. Dla
potwierdzenia spełnienia
tego warunku przez Wykonawców
składających ofertę
wspólną wystarczy złożenie tego
(tych) dokumentów
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przez tego/tych Wykonawcę/
Wykonawców, który/
którzy spełnia/spełniają ten
warunek). Wykonawca
może polegać na zdolnościach
finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach
określonych
w art. 26ust. 2b uPzp, Zamawiający
wymaga
przedłożenia informacji banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
którym podmioty
te posiadają rachunek,
potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność
kredytową Wykonawcy – dotyczącej
tych podmiotów.
W przypadku, gdy kwoty złożonych
przez Wykonawcę
dokumentów finansowych wyrażone
są w walucie
innej niż PLN Zamawiający w celu
oceny spełnienia
warunku znajdowania się przez
Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia dokona przeliczenia
wartości tych kwot
z walut obcych na PLN przy
zastosowaniu średniego

przez tego/tych Wykonawcę/
Wykonawców, który/
którzy spełnia/spełniają ten
warunek). Wykonawca
może polegać na zdolnościach
finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach
określonych
w art. 26ust. 2b uPzp, Zamawiający
wymaga
przedłożenia informacji banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
którym podmioty
te posiadają rachunek,
potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność
kredytową Wykonawcy – dotyczącej
tych podmiotów.
W przypadku, gdy kwoty złożonych
przez Wykonawcę
dokumentów finansowych wyrażone
są w walucie
innej niż PLN Zamawiający w celu
oceny spełnienia
warunku znajdowania się przez
Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia dokona przeliczenia
wartości tych kwot
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kursu NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

z walut obcych na PLN przy
zastosowaniu średniego
kursu NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy
z dnia 29.1.2004 r – Prawo
zamówień publicznych,
których opis sposobu oceny
spełniania został dokonany
przez Zamawiającego, należy złożyć
następujące
dokumenty:
1.1. Wykaz robót budowlanych w
zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty
i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
1.2. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w
szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia
niezbędnych
dla wykonania zamówienia, a także
zakresem

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy
z dnia 29.1.2004 r – Prawo
zamówień publicznych,
których opis sposobu oceny
spełniania został dokonany
przez Zamawiającego, należy złożyć
następujące
dokumenty:
1.1. Wykaz robót budowlanych w
zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty
i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
1.2. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w
szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia
niezbędnych
dla wykonania zamówienia, a także
zakresem
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wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi
osobami.
1.3. Oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek
posiadania takich uprawnień.
1.4. Wykonawca w sytuacji, gdy
polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
2. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
dokumenty ymagane
w pkt. 1.1. – 1.4. winny być złożone
wspólnie przez
wykonawców.
3. Dokumenty o których mowa w pkt
1.4. winny być
składane w formie oryginału.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt
1.1. – 1.3.
winny być składane w formie
oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez

wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi
osobami.
1.3. Oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek
posiadania takich uprawnień.
1.4. Wykonawca w sytuacji, gdy
polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
2. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
dokumenty ymagane
w pkt. 1.1. – 1.4. winny być złożone
wspólnie przez
wykonawców.
3. Dokumenty o których mowa w pkt
1.4. winny być
składane w formie oryginału.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt
1.1. – 1.3.
winny być składane w formie
oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez
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wykonawcę – poświadczenie winno
zawierać zapis
odręczny lub w formie pieczęci ( za
zgodność z
oryginałem).
I
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów
2. Jako spełniający warunki udziału
w postępowaniu
zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:
2.1. wykażą się wykonaniem:
— minimum 1 roboty w zakresie
zewnętrznych sieci
sanitarnych uzbrojenia terenu o
wartości minimum :2
000 000 PLN w okresie ostatnich
pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
—. minimum 1 roboty w zakresie
zewnętrznych sieci
elektroenergetycznych uzbrojenia
terenu o wartości
minimum 500 000PLN w okresie
ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
— minimum 2 robót w zakresie
budowy dróg o
nawierzchni bitumicznej o wartości
minimum 3 000
000 PLN każda, w okresie ostatnich
pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
2.2. wykażą się dysponowaniem:
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych ,

wykonawcę – poświadczenie winno
zawierać zapis
odręczny lub w formie pieczęci ( za
zgodność z
oryginałem).
I
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów
2. Jako spełniający warunki udziału
w postępowaniu
zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:
2.1. wykażą się wykonaniem:
dla części I:
— minimum 1 roboty w zakresie
zewnętrznych sieci
sanitarnych uzbrojenia terenu o
wartości minimum :2
000 000 PLN w okresie ostatnich
pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
—. minimum 1 roboty w zakresie
zewnętrznych sieci
elektroenergetycznych uzbrojenia
terenu o wartości
minimum 500 000PLN w okresie
ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
— minimum 2 robót w zakresie
budowy dróg o
nawierzchni bitumicznej o wartości
minimum 3 000
000 PLN każda, w okresie ostatnich
pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
dla części II:
minimum 1 robotę polegającą na
wykonaniu instalacji elektrycznych
obiektu należącego do kategorii
XX zgodnie z załącznikiem ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca
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która posiada minimum 3-letnie
doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy /robót
przy realizacji
zewnętrznych sieci sanitarnych
uzbrojenia terenu.
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno
- budowlanej, która posiada
minimum 3-letnie doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy/
robót .
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych, która
posiada minimum 3- letnie
doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy/
robót przy realizacji zewnętrznych
sieci energetycznych
uzbrojenia terenu.
- co najmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej
oraz posiada
minimum 3 – letnie doświadczenie
na stanowisku
kierownika budowy /robót, przy
realizacji dróg o
nawierzchni bitumicznej.

1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.) w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
2.2. wykażą się dysponowaniem:
dla części I:
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych ,
która posiada minimum 3-letnie
doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy /robót
przy realizacji
zewnętrznych sieci sanitarnych
uzbrojenia terenu.
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno
- budowlanej, która posiada
minimum 3-letnie doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy/
robót .
- co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych, która
posiada minimum 3- letnie
doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy/
robót przy realizacji zewnętrznych
sieci energetycznych
uzbrojenia terenu.
- co najmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej
oraz posiada
minimum 3 – letnie doświadczenie
na stanowisku
kierownika budowy /robót, przy
realizacji dróg o
nawierzchni bitumicznej.
dla części II:
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-co najmniej 1 osobą z
uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, który posiada
minimum 3-letnie doświadczenie
na stanowisku kierownika budowy/
robót oraz pełnił funkcję kierownika
budowy/robót przy realizacji instalacji
dla co najmniej jednego obiektu
zaliczonego do kategorii IX lub X lub
XI lub XII lub XIV lub XV lub XVI,
XVII lub XX zgodnie z załącznikiem
ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu:

Zamiast:

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.

Powinno być:

Na przedmiot zamówienia składa się:
Dla części I:
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
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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.

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 przepompowni wód
deszczowych, systemu telewizji
dozorowej, instalacji systemów
parkingowych.
dla części II:
1.Wykonanie w budynku Bazy Paliw
instalacji elektroenergetycznych
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silnoprądowych oraz
słaboprądowych, w szczególności:
a) Instalacji Elektroenergetycznych
silnoprądowych,
b) Systemu Sygnalizacji Pożaru,
c) Systemu Okablowania
Strukturalnego,
d) Systemu Sygnalizacji Włamania i
Napadu,
e) Systemu Kontroli Dostępu,
f) Systemu Telewizji Dozorowej
CCTV,
g) Centralnego System Zegarowego,
h) Systemu sygnalizacji i łączności
alarmowej,
wszystkie instalacje z możliwością
współpracy z centralnymi
systemami lotniskowymi Instalacji
elektroenergetycznych, Systemu
Sygnalizacji Pożaru, Systemu
Okablowania Strukturalnego,
Systemu Sygnalizacji Włamania i
Napadu, Systemu Kontroli Dostępu,
Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,
Centralnego System Zegarowego
oraz Systemu sygnalizacji i
łączności alarmowej oraz BMS a
także instalacjami i urządzeniami
technologicznymi bazy paliw w tym
również instalacjami i urządzeniami
paliwa JET-A1, instalacjami i
urządzeniami benzyny AVGAS,
instalacjami i urządzeniami paliw
samochodowych w tym również
wykonanie wszelkich innych robót
koniecznych do zrealizowania
przedmiotu zamówienia.
2. Ścisła współpraca z z Generalnym
Wykonawcą obiektu i budynku Bazy
Paliw w fazie realizacji tych obiektów
oraz w celu uzyskania w imieniu
Zamawiającego pozwolenia na
użytkowanie tych obiektów.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Zamiast:
10/04/2012   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/04/2012   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
10/04/2012   Godzina: 15:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/04/2012   Godzina: 15:30
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Zamiast:
10/04/2012   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/04/2012   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
10/04/2012   Godzina: 15:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/04/2012   Godzina: 15:30
(dd/mm/rrrr)

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:
Załącznik B

Tekst do dodania:

Część nr : 1 Nazwa Budowa sieci uzbrojenia
terenu-branża sanitarna, elektroenergetyczna i
telekomunikacyjna, budowa dróg i parkingów wraz z
zagospodarowaniem terenu
1) Krótki opis:
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
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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
przepompowni wód deszczowych, systemu telewizji
dozorowej, instalacji systemów parkingowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot 45231300
Dodatkowe przedmioty 45231112; 45315500;
45112710; 77311000
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 5

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Załącznik B1

Tekst do dodania:

Część nr : 1 Nazwa Wykonanie w budynku Bazy Paliw
instalacji elektroenergetycznych silnoprądowych oraz
słaboprądowych
1) Krótki opis:
1.Wykonanie w budynku Bazy Paliw instalacji
elektroenergetycznych silnoprądowych oraz
słaboprądowych, w szczególności:
a) Instalacji Elektroenergetycznych silnoprądowych,
b) Systemu Sygnalizacji Pożaru,
c) Systemu Okablowania Strukturalnego,
d) Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,
e) Systemu Kontroli Dostępu,
f) Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,
g) Centralnego System Zegarowego,
h) Systemu sygnalizacji i łączności alarmowej,
wszystkie instalacje z możliwością współpracy
z centralnymi systemami lotniskowymi Instalacji
elektroenergetycznych, Systemu Sygnalizacji Pożaru,
Systemu Okablowania Strukturalnego, Systemu
Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Kontroli
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Dostępu, Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,
Centralnego System Zegarowego oraz Systemu
sygnalizacji i łączności alarmowej oraz BMS a także
instalacjami i urządzeniami technologicznymi bazy
paliw w tym również instalacjami i urządzeniami paliwa
JET-A1, instalacjami i urządzeniami benzyny AVGAS,
instalacjami i urządzeniami paliw samochodowych
w tym również wykonanie wszelkich innych robót
koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Ścisła współpraca z z Generalnym Wykonawcą
obiektu i budynku Bazy Paliw w fazie realizacji
tych obiektów oraz w celu uzyskania w imieniu
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie tych
obiektów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
Rozpoczęcie:15.05.2012(dd/mm/rrrr)
Zakończenie:30.09.2012 (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Załącznik B

Tekst do dodania:

Część nr : 1 Nazwa Budowa sieci uzbrojenia
terenu-branża sanitarna, elektroenergetyczna i
telekomunikacyjna, budowa dróg i parkingów wraz z
zagospodarowaniem terenu
1) Krótki opis:
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
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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
przepompowni wód deszczowych, systemu telewizji
dozorowej, instalacji systemów parkingowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot 45231300
Dodatkowe przedmioty 45231112; 45315500;
45112710; 77311000
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 5

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Załącznik B1

Tekst do dodania:

Część nr : 1 Nazwa Wykonanie w budynku Bazy Paliw
instalacji elektroenergetycznych silnoprądowych oraz
słaboprądowych
1) Krótki opis:
1.Wykonanie w budynku Bazy Paliw instalacji
elektroenergetycznych silnoprądowych oraz
słaboprądowych, w szczególności:
a) Instalacji Elektroenergetycznych silnoprądowych,
b) Systemu Sygnalizacji Pożaru,
c) Systemu Okablowania Strukturalnego,
d) Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,
e) Systemu Kontroli Dostępu,
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f) Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,
g) Centralnego System Zegarowego,
h) Systemu sygnalizacji i łączności alarmowej,
wszystkie instalacje z możliwością współpracy
z centralnymi systemami lotniskowymi Instalacji
elektroenergetycznych, Systemu Sygnalizacji Pożaru,
Systemu Okablowania Strukturalnego, Systemu
Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Kontroli
Dostępu, Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,
Centralnego System Zegarowego oraz Systemu
sygnalizacji i łączności alarmowej oraz BMS a także
instalacjami i urządzeniami technologicznymi bazy
paliw w tym również instalacjami i urządzeniami paliwa
JET-A1, instalacjami i urządzeniami benzyny AVGAS,
instalacjami i urządzeniami paliw samochodowych
w tym również wykonanie wszelkich innych robót
koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Ścisła współpraca z z Generalnym Wykonawcą
obiektu i budynku Bazy Paliw w fazie realizacji
tych obiektów oraz w celu uzyskania w imieniu
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie tych
obiektów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
Rozpoczęcie:15.05.2012(dd/mm/rrrr)
Zakończenie:30.09.2012 (dd/mm/rrrr)

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-048955
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