
1/ 8 ENOTICES_pl_lublin 01/07/2011- ID:2011-091980 Formularz standardowy 14 — PL
Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami
specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego:
Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)”Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

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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Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami
specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego:
Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)”SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi 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 technicznego Bazy Paliw Regionalnego Portu Lotniczego Lublin
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, system sygnalizacji i łączności
alarmowej wszystkie instalacje z możliwością współpracy z centralnym systemem BMS oraz instalacjami,
urządzeniami technologicznymi bazy paliw w tym również instalacjami i urządzeniami paliwa JET-A1, instalacjami
i urządzeniami benzyny AVGAS, instalacjami i urządzeniami paliw samochodowych.
Budynek techniczny bazy paliw to prosty obiekt o technologicznej funkcji związanej z jednej strony z obsługą
przeciwpożarową i techniczną terenu samej bazy paliw oraz z drugiej strony z zasilaniem instalacji oświetleniowej
pasa. W związku z tym w bryłę budynku wkomponowano rozdzielnie elektryczne, zespoły transformatorów oraz
pomieszczenia agregatu awaryjnego. Program technologiczny uzupełniają pomieszczenia socjalne i warsztatowo-
magazynowe związane z obsługa bazy paliw lub instalacji oświetlenia pasa. W efekcie przedmiotowy budynek to
jednokondygnacyjny pawilon, w którego formie podkreślono jedynie wejście do części socjalnej.
Zaproponowano prostą technologie w postaci ścian murowanych z bloczków silikatowych. Na ścianach oparto
stropy wykonane z otworowych płyt sprężonych o grubości 26cm
Jako obudowę zewnętrzną zastosowano prostą wyprawę tynkarska z cienkowarstwowego tynku akrylowego
wykonanego na płytach izolacyjnych z hydrofobizowanej wełny mineralnej.
Stropodach balastowy, niewentylowany, z odprowadzeniem wody na zewnątrz do rur spustowych.
powierzchnia całkowita budynku 433.19
powierzchnia użytkowa budynku 345.63
kubatura budynku 1805.70
Budynek wyposażony jest w stację transformatorową i agregat prądotwórczy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45213350

Dodatkowe przedmioty 45223720



3/ 8 ENOTICES_pl_lublin 01/07/2011- ID:2011-091980 Formularz standardowy 14 — PL
Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami
specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego:
Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)”SEKCJA IV: PROCEDURA

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/BP/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: 2011-091578 (rok i numer dokumentu)

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

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia // (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2011 (dd/mm/rrrr)
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Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami
specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego:
Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)”SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

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:

III.2.3) Zdolność techniczna 1.Wykonawca musi wykazać się,
że w okresie ostatnich 5 lat przed
dniem wszczęcia postępowania
( jeżeli ten
okres jest krótszy- w tym
okresie)wykonał(wybudował)
należycie przynajmniej:
a) minimum 2 roboty polegające
na wybudowaniu 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.) o
powierzchni nie mniejszej niż
340 m2.
2.Dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi

1.Wykonawca musi wykazać
się, że w okresie ostatnich
5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania ( jeżeli ten
okres jest krótszy- w tym
okresie)wykonał(wybudował)
należycie przynajmniej:
a) minimum 2 roboty polegające
na wybudowaniu 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.) powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 340 m2.
2.Dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi
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Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami
specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego:
Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)”
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

do wykonania zamówienia oraz
posiadającymi
kwalifikacje niezbędne do
wykonania zamówienia:
a) dysponuje minimum jednym
kierownikiem budowy/robót z
uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno
- budowlanej, który posiada
minimum 3-letnie doświadczenie
na stanowisku
kierownika budowy/robót oraz
pełnił funkcję kierownika
budowy/robót przy realizacji
minimum jednego obiektu
zaliczonego do kategorii IX lub X
lub XI lub XII lub XIV lub XV lub
XVI lub XVII zgodnie z ustawy
Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z późn. zm.)
b) dysponuje minimum jednym
kierownikiem budowy/robót w
branży sanitarnej posiadającym
uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w
specjalności : instalacje i
sieci sanitarne wodociągowe,
kanalizacyjne, cieplne
i wentylacyjne, który winien
wykazać się minimum 3-letnim
doświadczeniem na stanowisku
kierownika
budowy(robót),oraz że kierowała
robotami budowlanymi w
specjalności instalacje i sieci
sanitarne, na budowie
co najmniej jednego obiektu
zaliczonego do kategorii
kategorii IX lub X lub XI lub XII lub
XIV lub XV lub XVI ,
XVI 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.)
c) dysponuje minimum jednym
kierownikiem budowy/robót 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

do wykonania zamówienia oraz
posiadającymi
kwalifikacje niezbędne do
wykonania zamówienia:
a) dysponuje minimum jednym
kierownikiem budowy/robót z
uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej,
który posiada minimum 3-letnie
doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy/robót oraz
pełnił funkcję kierownika
budowy/robót przy realizacji
minimum jednego obiektu
zaliczonego do kategorii IX lub X
lub XI lub XII lub XIV lub XV lub
XVI lub XVII zgodnie z ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.)
b) dysponuje minimum
jednym kierownikiem budowy/
robót w branży sanitarnej
posiadającym uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w
specjalności : instalacje i
sieci sanitarne wodociągowe,
kanalizacyjne, cieplne i
wentylacyjne, który winien
wykazać się minimum 3-letnim
doświadczeniem na stanowisku
kierownika budowy(robót),oraz
że kierowała robotami
budowlanymi w specjalności
instalacje i sieci sanitarne, na
budowie co najmniej jednego
obiektu zaliczonego do kategorii
kategorii IX lub X lub XI lub XII lub
XIV lub XV lub XVI , XVI 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.)
c) dysponuje minimum
1 kierownikiem budowy/
robót 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
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Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami
specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego:
Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)”
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

kierownika budowy/robót oraz
pełnił funkcję kierownika
budowy/robót przy realizacji
instalacji dla co najmniej jednego
obiektu zaliczonego do kategorii
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.)

obiektu zaliczonego do kategorii
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.)
W celu wykazania spełnienia
przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, których
opis sposobu oceny spełnienia
został dokonany przez
zamawiającego, należy
złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz robót budowlanych
w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, , 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.
2) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za
kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z
informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia
wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także
zakresu
wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami.
3)oświadczenie, że osoby,
które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

4) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym,
osobach zdolnych do
wykonania zamówienia,
niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim
stosunków. Wykonawca w
sytuacji, gdy polega na
wiedzy i doświadczeniu lub
osobach zdolnych do wykonania
zamówienia 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.
3. 1. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
dokumenty wymagane w
pkt 1 - 4. winny być złożone
wspólnie przez wykonawców.
3.2. Dokumenty o których mowa
w pkt 4 winny być składane w
formie oryginału.
3.3. Dokumenty, o których mowa
w pkt 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).

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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Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami
specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego:
Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)”VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

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)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
01/07/2011  (dd/mm/rrrr)
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