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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Port Lotniczy Lublin S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: 20-008 Lublin ul. Hempla 6

Miejscowość:  Lublin Kod pocztowy:  20-008 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 609900263

Osoba do kontaktów:  Leszek Klepacki

E-mail:  info@portlotniczy.lublin.pl Faks:  +48 815347441

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.portlotniczy.lublin.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego Lublin S.A.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych systemów wraz z instalacją i uruchomieniem:
1) odprawy pasażerskiej wraz z wyposażeniem stanowisk (DCS);
Wdrożenie lokalnego systemu odpraw odbywać się będzie na:
• Sześciu stanowiskach odpraw, pasażerów i ich bagażu rejestrowanego check -in
• Dwóch stanowiskach automatycznych odpraw pasażerów self check-in
• Dwóch bramkach (gate),
• Dwóch stanowiska supervisora,
• Jednym stanowisku w bagażowni;
• Zapewnienie szkolenia dla załogi Portu Lotniczego
• Zapewnieni procedur awaryjnych w razie awarii łączy, systemu;
• Możliwość łatwej rozbudowy systemu w przypadku rozbudowy bądź modernizacji lotniska;
• Przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych konsultacji i ustaleń celem uruchomienia systemu:
• Należy zapewnić ,iż kopie bezpieczeństwa bazy danych przechowywane będą na osobnych dyskach
pracujących w technologii NAS
• Zapewnieniu ochrony antywirusowej przez okres co najmniej trzech lat dla serwerów i stacji roboczych
objętych dostawa i uruchomieniem systemu DCS
2) prezentującego dane dotyczące operacji lotniskowych. Zadaniem systemu jest automatyczna wizualizacja
przetwarzanych informacji dla pasażerów oraz pracowników portu. Oprogramowanie FIDS w połączeniu
ze sprzętem umożliwia wyświetlanie żądanych informacji o lotach w połączeniu z plikami multimedialnymi,
zawierającymi treści dotyczące bezpieczeństwa, przepisów, organizacji lotniska a także reklamy(FIDS).
Dostawca systemu zapewni:
• Dostawę i uruchomienie 15 stanowisk systemu FIDS oraz jednego stanowiska nadzorczego
• Szkolenie dla personelu Portu Lotniczego
• Procedury awaryjne w przypadku awarii
• Możliwość łatwej rozbudowy systemu
• Przeprowadzenie niezbędnych konsultacji celem uruchomienia systemu
• Redundancje wybranych funkcjonalności w oparciu o niezależny system FIS.
• Ochronę antywirusowej przez okres co najmniej trzech lat dla serwerów i stacji roboczych objętych dostawa i
uruchomieniem systemu FIS
3) wspomagającego zarządzanie operacjami lotniczymi oraz zasobami sprzętowymi (FIS);
Dostawca systemu zapewni:
• Uruchomienia 10 stanowisk systemu FIS oraz jednego stanowiska mobilnego
• szkolenie dla personelu Portu Lotniczego
• procedury awaryjne w przypadku awarii
• możliwość łatwej rozbudowy systemu
• przeprowadzenie niezbędnych konsultacji celem uruchomienia systemu
• redundancje wybranych funkcjonalności w oparciu o niezależny system FIDS.
• Przechowywanie kopi bezpieczeństwa bazy danych na osobnych dyskach pracujących w technologii NAS
• Ochronę antywirusową przez okres co najmniej trzech lat dla serwerów i stacji roboczych objętych dostawa i
uruchomieniem systemu FIS
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48813000  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 7

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/SYS/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_pl_lublin
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-063030   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 89-146634  z dnia:  10/05/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/05/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
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
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu:

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa fabrycznie nowych
systemów wraz z instalacją i
uruchomieniem:
1) odprawy pasażerskiej wraz z
wyposażeniem stanowisk (DCS);
Wdrożenie lokalnego systemu
odpraw odbywać się będzie na:
• Sześciu stanowiskach odpraw,
pasażerów i ich bagażu
rejestrowanego check -in
• Dwóch stanowiskach
automatycznych odpraw pasażerów
self check-in
• Dwóch bramkach (gate),
• Dwóch stanowiska supervisora,
• Jednym stanowisku w bagażowni;
• Zapewnienie szkolenia dla załogi
Portu Lotniczego
• Zapewnieni procedur awaryjnych w
razie awarii łączy, systemu;

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa fabrycznie nowych
systemów wraz z instalacją i
uruchomieniem:
1) odprawy pasażerskiej wraz z
wyposażeniem stanowisk (DCS);
Wdrożenie lokalnego systemu
odpraw odbywać się będzie na:
• Sześciu stanowiskach odpraw,
pasażerów i ich bagażu
rejestrowanego check -in
• Dwóch stanowiskach
automatycznych odpraw pasażerów
self check-in
• Dwóch bramkach (gate),
• Dwóch stanowiska supervisora,
• Jednym stanowisku w bagażowni;
• Zapewnienie szkolenia dla załogi
Portu Lotniczego
• Zapewnieni procedur awaryjnych w
razie awarii łączy, systemu;
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• Możliwość łatwej rozbudowy
systemu w przypadku rozbudowy
bądź modernizacji lotniska;
• Przeprowadzeniu wszystkich
niezbędnych konsultacji i ustaleń
celem uruchomienia systemu:
• Należy zapewnić ,iż kopie
bezpieczeństwa bazy danych
przechowywane będą na osobnych
dyskach
pracujących w technologii NAS
• Zapewnieniu ochrony
antywirusowej przez okres co
najmniej trzech lat dla serwerów i
stacji roboczych
objętych dostawa i uruchomieniem
systemu DCS
2) prezentującego dane dotyczące
operacji lotniskowych. Zadaniem
systemu jest automatyczna
wizualizacja
przetwarzanych informacji dla
pasażerów oraz pracowników portu.
Oprogramowanie FIDS w połączeniu
ze sprzętem umożliwia
wyświetlanie żądanych informacji
o lotach w połączeniu z plikami
multimedialnymi,
zawierającymi treści dotyczące
bezpieczeństwa, przepisów,
organizacji lotniska a także
reklamy(FIDS).
Dostawca systemu zapewni:
• Dostawę i uruchomienie 15
stanowisk systemu FIDS oraz
jednego stanowiska nadzorczego
• Szkolenie dla personelu Portu
Lotniczego
• Procedury awaryjne w przypadku
awarii
• Możliwość łatwej rozbudowy
systemu
• Przeprowadzenie niezbędnych
konsultacji celem uruchomienia
systemu
• Redundancje wybranych
funkcjonalności w oparciu o
niezależny system FIS.
• Ochronę antywirusowej przez okres
co najmniej trzech lat dla serwerów i
stacji roboczych objętych dostawa i
uruchomieniem systemu FIS

• Możliwość łatwej rozbudowy
systemu w przypadku rozbudowy
bądź modernizacji lotniska;
• Przeprowadzeniu wszystkich
niezbędnych konsultacji i ustaleń
celem uruchomienia systemu:
• Należy zapewnić ,iż kopie
bezpieczeństwa bazy danych
przechowywane będą na osobnych
dyskach
pracujących w technologii NAS
• Zapewnieniu ochrony
antywirusowej przez okres co
najmniej trzech lat dla serwerów i
stacji roboczych
objętych dostawa i uruchomieniem
systemu DCS
2) prezentującego dane dotyczące
operacji lotniskowych. Zadaniem
systemu jest automatyczna
wizualizacja
przetwarzanych informacji dla
pasażerów oraz pracowników portu.
Oprogramowanie FIDS w połączeniu
ze sprzętem umożliwia
wyświetlanie żądanych informacji
o lotach w połączeniu z plikami
multimedialnymi,
zawierającymi treści dotyczące
bezpieczeństwa, przepisów,
organizacji lotniska a także
reklamy(FIDS).
Dostawca systemu zapewni:
• Dostawę i uruchomienie 15
stanowisk systemu FIDS oraz
jednego stanowiska nadzorczego
• Szkolenie dla personelu Portu
Lotniczego
• Procedury awaryjne w przypadku
awarii
• Możliwość łatwej rozbudowy
systemu
• Przeprowadzenie niezbędnych
konsultacji celem uruchomienia
systemu
• Redundancje wybranych
funkcjonalności w oparciu o
niezależny system FIS.
• Ochronę antywirusowej przez okres
co najmniej trzech lat dla serwerów i
stacji roboczych objętych dostawa i
uruchomieniem systemu FIS
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3) wspomagającego zarządzanie
operacjami lotniczymi oraz zasobami
sprzętowymi (FIS);
Dostawca systemu zapewni:
• Uruchomienia 10 stanowisk
systemu FIS oraz jednego
stanowiska mobilnego
• szkolenie dla personelu Portu
Lotniczego
• procedury awaryjne w przypadku
awarii
• możliwość łatwej rozbudowy
systemu
• przeprowadzenie niezbędnych
konsultacji celem uruchomienia
systemu
• redundancje wybranych
funkcjonalności w oparciu o
niezależny system FIDS.
• Przechowywanie kopi
bezpieczeństwa bazy danych na
osobnych dyskach pracujących w
technologii NAS
• Ochronę antywirusową przez okres
co najmniej trzech lat dla serwerów i
stacji roboczych objętych dostawa i
uruchomieniem systemu FIS

3) wspomagającego zarządzanie
operacjami lotniczymi oraz zasobami
sprzętowymi (FIS);
Dostawca systemu zapewni:
• Uruchomienia 10 stanowisk
systemu FIS oraz jednego
stanowiska mobilnego
• szkolenie dla personelu Portu
Lotniczego
• procedury awaryjne w przypadku
awarii
• możliwość łatwej rozbudowy
systemu
• przeprowadzenie niezbędnych
konsultacji celem uruchomienia
systemu
• redundancje wybranych
funkcjonalności w oparciu o
niezależny system FIDS.
• Przechowywanie kopi
bezpieczeństwa bazy danych na
osobnych dyskach pracujących w
technologii NAS
• Ochronę antywirusową przez okres
co najmniej trzech lat dla serwerów i
stacji roboczych objętych dostawa i
uruchomieniem systemu FIS
4)Usługa asysty- łączenie
Usług Konserwacyjnych, Usług
Rozwojowych i Usług Technicznych

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
14/06/2012   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/06/2012   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
14/06/2012   Godzina: 15:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/06/2012   Godzina: 15:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Rozpoczęcie świadczenia usług Asysty nastąpi od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Systemu.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-073878
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