
Świdnik, dn.07.08.15r. 

 

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, 

sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy 

nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań 

dla kategorii II 

Zamawiający informuje, że nadaje następujące brzmienie w pkt 6 SIWZ  

Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do dnia 31 lipca 2016 

roku, przy czym:  

1) Projekt budowlany zostanie opracowany w terminie nie później niż 14  dni od dnia 

zawarcia umowy;  

2) Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od dnia 

uzyskania  prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;  

3) Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy 

inwestorskie zostaną opracowany nie później, niż w terminie  30  dni od dnia zaakceptowania 

projektu budowlanego;  

4) Zakończenie robót budowlanych wpisem do dziennika budowy, potwierdzone przez 

inspektorów nadzoru nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2016 roku;  

5) Ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie przedmiotu Umowy zostanie uzyskana nie 

później niż w terminie do dnia  31  lipca 2016 roku;  

3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 

ust. 3 pkt. 1 Umowy  ( Etap I) w ciągu  20  tygodni od dnia podpisania umowy. 

4. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest termin uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie niezawierającej żadnych warunków, ani 

nienakładającej na Inwestora żadnych obowiązków.  

 

oraz w pkt. 7 ppkt 3 SIWZ: 

 

 w zakresie merytorycznym:  Grzegorz Krawczyńskitel.609 000 952 

 

oraz w pkt. 13 ppkt 16 SIWZ: 

1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

 Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 10 SIWZ  

 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)  

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2)  

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3)  

 Oświadczenie o podwykonawcach (wg załącznika nr 4)  

 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji, że nie należy do grupy 

kapitałowej (wg załącznika nr 5) 



 Wykaz robót (wg załącznika nr 6) 

 Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg załącznika nr 8) Oświadczenia nie należy składać 

w przypadku posłużenia się zasobami własnymi. 

 

oraz pkt 15 ppkt  SIWZ: 

 

1. Oferta powinna zawierać cenę wyrażoną w złotych wraz z podatkiem od towarów i usług 

oraz obejmować inne podatki i daniny publiczne.  

2. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SIWZ. W cenie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia powinny 

być ujęte wszystkie koszty (materiałowe, osobowe) związane z wykonaniem zamówienia: 

m.in. z zapewnianiem niezbędnych do wykonania zamówienia środków i sprzętu. Podane w 

ofercie ceny powinny uwzględniać koszty wykonania usługi zgodnie z szczegółowym 

zakresem prac i częstotliwością ich wykonywania.  

3. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza aktualne na dzień 07.08.2015r. załączniki: 

Załącznik nr 7- istotne postanowienia umowy oraz załącznik nr 9 Program Funkcjonalno- 

Użytkowy. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


