
Pkt 5 Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie 

5.1. Przewidziany termin realizacji zamówienia wynosi : 

 Dla części I: 5 m-cy; 

 Dla części II: od 15.05.12-30.09.12r.  

 

Pkt 7.4.1 otrzymuje brzmienie: 

w zakresie warunku określonego w pkt 7.1.2. wykażą wykonanie: 

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 roboty polegającej 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. 

 

Pkt 7.4.2. otrzymuje brzmienie: 

 

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 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.) 

 

pkt 7.4.3 otrzymuje brzmienie: 

 

w zakresie warunku określonego w pkt 7.1.4. zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 

wykażą , że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: 

 

 dla części I: 

10 000 000,00 PLN 

 

 dla części II: 

250 000.00 PLN 

 

Pkt 9 Informacje dotyczące wadium otrzymuje brzmienie: 

 

9.1. Wadium wykonawca wnosi w formie określonej art.45 ust. 6 ustawy Pzp w wysokości: 

 

 dla części I: 

500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); 

 dla części II: 

40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) 

 

przed upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 38 

1130 1206 0028 9103 8520 0001 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania 

rachunku Zamawiającego. 

9.3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 

Lublin, Sekretariat ( I pietro ) przed upływem terminu składania ofert. 

9.4. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie 

akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w 

szczególności: 

9.4.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 

9.4.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

9.5. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w 



art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień 

publicznych, a w szczególności: 

9.5.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 

9.5.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż 

okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

9.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści 

dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie 

wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym 

wspólną ofertę. 

 

Dodatkowo Zamawiający  uzupełnia załączniki o załączniki dla części II.  
 


