
Numer ogłoszenia: 477698 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 472134 - 2012 data 26.11.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Port Lotniczy Lublin S.A., ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 534 74 40, fax. 

81 534 74 41. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych narządzi i 

urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A. Część 

1 narzędzia i urządzenia warsztatowe - część elektryczna Część 2 narzędzia i 

urządzenia warsztatowe - część mechaniczna Część 3 wyposażenie rozdzielnic SN - 

ST1, ST2, ST3 2. Minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik 1A(a,b,c) do SIWZ. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, 

którego termin ważności nadany przez producenta jest nie krótszy niż 12 miesięcy... 

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych narządzi i 

urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A. Część 

1 narzędzia i urządzenia warsztatowe - część elektryczna Część 2 narzędzia i 

urządzenia warsztatowe - część mechaniczna Część 3 wyposażenie rozdzielnic SN - 

ST1, ST2, ST3 Część 4 wyposażenie warsztatowe 2. Minimalne parametry dotyczące 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A(a,b,c,d) do SIWZ. Określenie 

przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla 

elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A. Część 1 narzędzia i urządzenia 

warsztatowe - część elektryczna Część 2 narzędzia i urządzenia warsztatowe - część 

mechaniczna Część 3 wyposażenie rozdzielnic SN - ST1, ST2, ST3 Część 4 

wyposażenie warsztatowe 2. Minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik 1A(a,b,c,d) do SIWZ. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot 

zamówienia, którego termin ważności nadany przez producenta jest nie krótszy niż 12 

miesięcy.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 04.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin S.A. 

ul. Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, sekretariat.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 05.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin 

S.A. ul. Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, sekretariat. 



 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.6). 

 W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 

3. 

 W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, 

liczba części: 4. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: Załącznik. 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa 

fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu 

Lotniczego Lublin S.A.-wyposażenie warsztatowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem 

wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu 

Lotniczego Lublin S.A. Część 4 wyposażenie warsztatowe. Minimalne parametry 

dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A(d) do SIWZ. 3. Wykonawca 

dostarczy przedmiot zamówienia, którego termin ważności nadany przez producenta 

jest nie krótszy niż 12 miesięcy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.80.00.00-

1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012. 4) Kryteria oceny 

ofert: najniższa cena.. 

 


