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OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Port Lotniczy Lublin S.A.

Adres pocztowy: 20-008 Lublin ul. Hempla 6

Miejscowość: Lublin Kod
pocztowy:

20-008

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: +48 609900263

Osoba do
kontaktów: Leszek Klepacki

E-mail: info@portlotniczy.lublin.pl Faks: +48 815347441

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.portlotniczy.lublin.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Budowa Obiektu Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Budynku techniczno - garażowego w ramach inwestycji pn.:
„Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)”

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku bazy LSP /Lotniskowej Straży Pożarnej dla Regionalnego
Portu Lotniczego Lublin w Świdniku wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, grzewczymi, chłodniczymi
wentylacyjnymi, instalacjami elektrycznymi w tym również słaboprądowymi( w szczególności System Sygnalizacji
Pożaru, System Okablowania Strukturalnego, System Sygnalizacji Włamania I Napadu , System Kontroli Dostępu,
System Telewizji Dozorowej CCTV, Centralny system zegarowy wszystkie instalacje z możliwością współpracy z
centralnym systemem BMS oraz - przygotowaniem terenu pod budowę i roboty wykończeniowe.
Budynek LSP to prostokątna hala o wymiarach modularne 54,1m x 26,0m i podstawowym rozstawie osi
konstrukcyjnych wynoszący 6,5m. Budynek podzielony jest na dwie części, jednokondygnacyjną, w której
zlokalizowana jest jej podstawowa funkcja techniczna (garaże) i część socjalną, podzieloną stropem na dwie
kondygnacje.
Budynek zaprojektowano w prefabrykowanym szkielecie żelbetowym. Na słupach, umieszczonych w
zewnętrznych podłużnych osiach opierają się dwuspadowe sprężone dźwigary o rozpiętości 26m. Są one
podstawowym elementem konstrukcyjnym dachu.
Stropy pośrednie części socjalnej wykonane z otworowych płyt sprężonych wspartych na słupach o wymiarach
i belkach o przekroju odwróconego T.
Zewnętrzna obudowa ścian oraz pokrycie dachu hali garażowej wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny
mineralnej. Odporność ogniowa REI 30. Podkonstrukcja nośna elewacji wykonana z zamkniętych profili stalowych.
Jako obudowę zewnętrzną części socjalnej zastosowano płyty warstwowe j.w. na stalowej podkonstrukcji. Wyjątek
stanowi rozbudowana część parterowa gdzie zastosowano obudowę w formie wentylowanej ściany trójwarstwowej
z warstwą zewnętrzną w formie kasetonów elewacyjnych wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej. Część
konstrukcyjną stanowi ściana murowana z bloczków silikatowych.
Ciepła woda użytkowa przeznaczona na cele socjalno-bytowe przygotowywana będzie w zasobnikowych
podgrzewaczach solarnych. Woda w zasobnikowych ogrzewaczach solarnych będzie ogrzewana dodatkowo
przez wodę grzewczą z węzła cieplnego w terminalu.
Oraz
budowa budynku techniczno-garażowego dla Regionalnego Portu Lotniczego Lublin w Świdniku wraz z
instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, grzewczymi, chłodniczymi wentylacyjnymi, instalacjami elektrycznymi w
tym również słaboprądowymi( w szczególności System Sygnalizacji Pożaru, System Okablowania Strukturalnego,
System Sygnalizacji Włamania I Napadu , System Kontroli Dostępu, System Telewizji Dozorowej CCTV, Centralny
system zegarowy, wszystkie instalacje z możliwością obsługi BMS wraz z przygotowaniem terenu pod budowę
i robotami wykończeniowymi.
Budynek techniczno-garażowy to prostokątna hala o wymiarach modularne 42,38m x 29,34m i podstawowym
rozstawie osi konstrukcyjnych wynoszący 6,5m. Budynek podzielony jest na dwie części, jednokondygnacyjną,
w której zlokalizowana jest jej podstawowa funkcja techniczna (garaże) i część socjalną, podzieloną stropem na
dwie kondygnacje.
Budynek zaprojektowano w prefabrykowanym szkielecie żelbetowym. Na słupach o przekroju 50x50cm,
umieszczonych w zewnętrznych podłużnych osiach opierają się dwuspadowe sprężone dźwigary o rozpiętości
27,6m. Są one podstawowym elementem konstrukcyjnym dachu.
Strop pośredni części socjalnej wykonane z otworowych płyt sprężonych wspartych na słupach o i belkach.
Zewnętrzna obudowa ścian oraz pokrycie dachu hali garażowej wykonane z płyt warstwowych.
Podkonstrukcja nośna elewacji wykonana z profili stalowych.
Ciepła woda użytkowa przeznaczona na cele socjalno-bytowe przygotowywana będzie w zasobnikowych
podgrzewaczach solarnych. Woda w zasobnikowych ogrzewaczach solarnych będzie ogrzewana dodatkowo
przez wodę grzewczą z węzła cieplnego w terminalu.

W budynku techniczno-garażowym oraz budynku lotniskowej straży pożarnej zastosowano również instalacje
grzewcze z wykorzystaniem ciepła z Ziemi poprzez wykonanie sond głębinowych do głębokości 100m,
pobierając ciepło z gruntu i odprowadzając je do pomp ciepła zlokalizowanych w wydzielonych pomieszczeniach
technicznym.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
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Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45216121

Dodatkowe przedmioty 45213331

45213300
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IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZP/LSPiBTG/2011

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

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_pl_lublin

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-090765 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
125-207957

z dnia
02/07/2011

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2011 (dd/mm/rrrr)
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VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
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 (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

_____ _____ _____

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przygotowując Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stwierdził, że opis przedmiotu
zamówienia jest sprzeczny z art.29 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 1 cytowanej ustawy, tj. zawiera elementy
wskazujące rozwiązania mogące utrudniać uczciwą konkurencję.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
11/07/2011  (dd/mm/rrrr)
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