
 
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dn. 23.02.16r.  
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Port Lotniczy Lublin S.A. , ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, woj. 

Lubelskie, tel. 81 458 14 00, faks 81 470  6 00 (adres do korespondencji: ul. Króla Jana III 

Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik) 

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.portlotniczy.lublin.pl 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działalność portów lotniczych. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

 

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.  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.1) Wiedza i doświadczenie 

W ogłoszeniu jest:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy 

wykażą się wykonaniem:  : 

a) co najmniej jedną robotę budowlana  na wykonanie systemu sterowania oświetleniem 

nawigacyjnym drogi startowej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o 

wartości brutto  minimum 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych. 

 

b) co najmniej jedną usługę projektową w zakresie przygotowania projektów  (projekty 

budowlane i wykonawcze)  systemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym  drogi 

startowej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Lub  

a)  wykonał minimum 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj dot. 

wykonania systemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym drogi startowej w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości min 1 000 000 (słownie: jeden 

milion) złotych. 

 
 

W ogłoszeniu powinno być:  

http://www.portlotniczy.lublin.pl/


 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy 

wykażą się wykonaniem:  : 

a) co najmniej jednej roboty budowlanej  na wykonanie systemu  oświetlenia 

nawigacyjnego na lotnisku, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości brutto  

minimum 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych. 

 

b) co najmniej jednej usługi projektowej w zakresie przygotowania projektów  (projekty 

budowlane i wykonawcze)  systemu  oświetlenia nawigacyjnego  na lotniskach w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie. 

 

LUB 

minimum 1 roboty budowlanej w systemie zaprojektuj i wybuduj dot. wykonania systemu 

oświetlenia nawigacyjnego na lotniskach w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o 

wartości min 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych. 
 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1) 
 

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w § 12 

Regulaminu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

a) określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych  niewykonanych lub wykonanych nie należycie 

 

1. Wykaz winien wskazywać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie: co najmniej jedną robotę budowlana  na wykonanie systemu  oświetlenia 

nawigacyjnego na lotnisku, o wartości brutto  minimum 1 000 000 zł (słownie: jeden 

milion) złotych (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN 

równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień 

zawarcia umów);  

 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 



terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

 

c) określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

 

1. co najmniej jedną usługę projektową w zakresie przygotowania dokumentacji 

projektowej (projekty budowlane i wykonawcze)  systemu  oświetlenia nawigacyjnego 

na lotnisku w okresie ostatnich 3 lat 

 

Lub  

 

Wykaz winien wskazywać wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w systemie 

zaprojektuj i wybuduj dot. wykonania systemu  oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości min 1 000 000 

(słownie: jeden milion) złotych. 

 

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w SIWZ.   
 
 


