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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)”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
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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 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) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub
handlowego

1. Wykonawca ubiegający się
o udzielenie zamówienia musi
spełniać warunki udziału w
postępowaniu
dotyczące:
1) posiadania uprawnień
do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej.

1. Wykonawca ubiegający się
o udzielenie zamówienia musi
spełniać warunki udziału w
postępowaniu
dotyczące:
1) posiadania uprawnień
do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
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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:

2. Wykonawca może polegać
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.
3. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu będzie
przeprowadzona w oparciu o
przedłożone przez
wykonawców dokumenty i
oświadczenia.
4. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa
w pkt 1. muszą zostać spełnione
przez wykonawców
łącznie;
2) brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w
okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust.
1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych musi zostać
wykazany przez każdego z
wykonawców.
5. Należy przedłożyć
następujące oświadczenia i
dokumenty:
5.1. oświadczenie:
1) oświadczenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do
wykonywania działalności w
zakresie objętym przedmiotem
zamówienia, jeżeli
przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień,
- posiadania wiedzy i
doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i
finansowej;
5.2. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w

2. Wykonawca może polegać
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.
3. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu będzie
przeprowadzona w oparciu o
przedłożone przez
wykonawców dokumenty i
oświadczenia.
4. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa
w pkt 1. muszą zostać spełnione
przez wykonawców
łącznie;
2) brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w
okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust.
1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych musi zostać
wykazany przez każdego z
wykonawców.
5. Należy przedłożyć
następujące oświadczenia i
dokumenty:
5.1. oświadczenie:
1) oświadczenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do
wykonywania działalności w
zakresie objętym przedmiotem
zamówienia, jeżeli
przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień,
- posiadania wiedzy i
doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i
finansowej;
5.2. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w
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Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)”
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

okolicznościach o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy należy
złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy, o
braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy – wystawiony nie
wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu a w
przypadku osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art.24
ust. 1 pkt. 2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu
-wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia ;
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do

okolicznościach o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy należy
złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy, o
braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy – wystawiony nie
wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu a w
przypadku osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art.24
ust. 1 pkt. 2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu
-wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia ;
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do
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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:

udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
5) aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych -
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
6) aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych -
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia .
6. Jeżeli w przypadku
wykonawcy mającego siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby o
których mowa w art. 24 ust.
1 pkt. 5-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, mają
miejsce zamieszkana poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w
zakresie
określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień
publicznych wystawione nie
wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia , z tym że w
przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przez notariuszem,
właściwym organem

udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
5) aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych -
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
6) aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych -
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia .
6. Jeżeli w przypadku
wykonawcy mającego siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby o
których mowa w art. 24 ust.
1 pkt. 5-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, mają
miejsce zamieszkana poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w
zakresie
określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień
publicznych wystawione nie
wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia , z tym że w
przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przez notariuszem,
właściwym organem



8/ 11 ENOTICES_pl_lublin 04/07/2011- ID:2011-092717 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)”
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
7. Wykonawca powołujący
się przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także
dokumenty
dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt.
5.2. i
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
8.1. w pkt. 5.2.2), 5.2.3), 5.2.4).
i 5.2.6). – składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma
siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
8.1.1. nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości -
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
8.1.2. nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie
w całości upływem terminu
składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8.1.3. nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o
zamówienie – wystawiony nie
wcześniej niż
6miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
7. Wykonawca powołujący
się przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także
dokumenty
dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt.
5.2. i 6.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
8.1. w pkt. 5.2.2), 5.2.3), 5.2.4).
i 5.2.6). – składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma
siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
8.1.1. nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości -
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
8.1.2. nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie
w całości upływem terminu
składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8.1.3. nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o
zamówienie – wystawiony nie
wcześniej niż
6miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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8.2. pkt. 5.2.5) – składa
zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub
administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1
pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień
publicznych - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu
składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w:
9.1. pkt. 8.1.1, 8.1.3, 8.2. -
zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed
notariuszem, właściwym
organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub
miejsce zamieszkania -
wystawionym nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków
o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
9.2. pkt. 8.1.2. - zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego
odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania -
wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału

8.2. pkt. 5.2.5) – składa
zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub
administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1
pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień
publicznych - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu
składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w:
9.1. pkt. 8.1.1, 8.1.3, 8.2. -
zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed
notariuszem, właściwym
organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub
miejsce zamieszkania -
wystawionym nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków
o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
9.2. pkt. 8.1.2. - zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego
odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania -
wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału



10/ 11 ENOTICES_pl_lublin 04/07/2011- ID:2011-092717 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)”
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
10. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie wymagane w
pkt. 5.1. winno być złożone
wspólnie przez wykonawców.
2) dokumenty wymagane w
pkt. 5.2 winien złożyć każdy
wykonawca.
3) Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w
postępowaniu, wymagane w pkt.
5.1. winno być składane w
formie oryginału.
4) Dokumenty, o których mowa
w pkt. 5.2., 6. 8 i 9 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”.
11. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku
podmiotów, o których
mowa w pkt. 7,
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów winny być
poświadczane za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub
te podmioty.
12. Dokumenty sporządzone w
języku obcym należy składać
wraz z tłumaczeniem na język
polski

w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
10. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie wymagane w
pkt. 5.1. winno być złożone
wspólnie przez wykonawców.
2) dokumenty wymagane w
pkt. 5.2 winien złożyć każdy
wykonawca.
3) Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w
postępowaniu, wymagane w pkt.
5.1. winno być składane w
formie oryginału.
4) Dokumenty, o których mowa
w pkt. 5.2., 6. 8 i 9 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”.
11. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku
podmiotów, o których
mowa w pkt. 7,
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów winny być
poświadczane za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub
te podmioty.
12. Dokumenty sporządzone w
języku obcym należy składać
wraz z tłumaczeniem na język
polski

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)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
04/07/2011  (dd/mm/rrrr)
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