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OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 505355-N-2019 
Data: 21/01/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława 
Łokietka  1, 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail 
zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001. 
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane: 1. Roboty budowlane: 1.1. roboty rozbiórkowe: przygotowanie terenu pod 
budowę; rozbiórka istniejącego boiska wraz z wyposażeniem (wyposażenie zdemontowane należy 
przenieść w miejsce zwałki na terenie szkoły wskazane przez użytkownika i przekazać do 
dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5 w Lublinie); roboty ziemne, 1.2. roboty w zakresie wykonania
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową, 1.3. roboty w zakresie 
wykonania bieżni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową, 1.4. wykonanie 
odwodnienia boiska poprzez drenaż podziemny do studni chłonnych, 1.5. przebudowa, rozbudowa i
remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem piłkochwytów, furtki i bram, 1.6. 
wykonanie nowego ogrodzenia bieżni, 1.7. wykonanie trybun z siedziskami, 1.8. dostawa i montaż 
wyposażenia boiska wielofunkcyjnego i bieżni, 1.9. wykonanie i naprawa uszkodzonej nawierzchni 
trawiastej oraz dojść i dojazdów, 1.10. roboty brukarskie wraz z korytowaniem i odwodnieniem, 
1.11. uporządkowanie terenu, 1.12. wywóz i utylizacja gruzu, 2. Roboty elektryczne: 2.1. 
wykonanie zalicznikowych linii zasilających oświetlenie zewnętrzne przy boisku wraz ze słupami 
oświetleniowymi, szafką oświetleniową, oprawami, instalacją uziemiającą i pracami 
towarzyszącymi, 2.2. pomiary i badania wykonanej instalacji elektrycznej, aparatów elektrycznych 
oraz instalacji uziemiającej, 2.3. uruchomienie wykonanej instalacji. 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane: 1. Roboty budowlane: 1.1. roboty rozbiórkowe: przygotowanie terenu pod 
budowę; rozbiórka istniejącego boiska wraz z wyposażeniem (wyposażenie zdemontowane należy 
przenieść w miejsce zwałki na terenie szkoły wskazane przez użytkownika i przekazać do 
dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5 w Lublinie); roboty ziemne, 1.2. roboty w zakresie wykonania
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową, 1.3. roboty w zakresie 
wykonania bieżni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową, 1.4. wykonanie 
odwodnienia boiska poprzez drenaż podziemny do studni chłonnych, 1.5. przebudowa, rozbudowa i
remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem piłkochwytów, furtki i bram, 1.6. 
wykonanie nowego ogrodzenia bieżni, 1.7. wykonanie trybun z siedziskami, 1.8. dostawa i montaż 
wyposażenia boiska wielofunkcyjnego i bieżni, 1.9. wykonanie i naprawa uszkodzonej nawierzchni 



trawiastej oraz dojść i dojazdów, 1.10. roboty brukarskie wraz z korytowaniem i odwodnieniem, 
1.11. uporządkowanie terenu, 1.12. wywóz i utylizacja gruzu, 2. Roboty elektryczne: 2.1. 
wykonanie zalicznikowych linii zasilających oświetlenie zewnętrzne przy boisku wraz ze słupami 
oświetleniowymi, szafką oświetleniową, oprawami, instalacją uziemiającą i pracami 
towarzyszącymi, 2.2. pomiary i badania wykonanej instalacji elektrycznej, aparatów elektrycznych 
oraz instalacji uziemiającej, 2.3. uruchomienie wykonanej instalacji. 3. pielęgnacja powierzchni 
trawiastej. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.8) 
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data 
rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30 
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-04 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: III.1.3) 
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca winien 
wykazać wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej dwóch boisk o 
nawierzchni poliuretanowej z robotami towarzyszącymi (oświetlenie, piłkochwyty) o wartości min. 
900 000,00 PLN brutto łącznie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (dla robót budowlanych 
rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 900 000,00 PLN brutto wg 
średniego kursu na dzień zawarcia umowy). 
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 
Wykonawca winien wykazać wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na 
wykonaniu boisk o nawierzchni poliuretanowej z robotami towarzyszącymi (oświetlenie, 
piłkochwyty) o wartości min. 900 000,00 PLN brutto każda robota w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co 
najmniej 900 000,00 PLN brutto wg średniego kursu na dzień zawarcia umowy). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: III.5.1) 
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie robót 
budowlanych polegającychna wykonaniu co najmniej dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej z 
robotami towarzyszącymi (oświetlenie, piłkochwyty) o wartości min. 900 000,00 PLN brutto 
łącznie (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co 
najmniej 900 000,00 PLN brutto wg średniego kursu na dzień zawarcia umowy) z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 



uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty. (...) 
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie co najmniej 
dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu boisk o nawierzchni poliuretanowej z 
robotami towarzyszącymi (oświetlenie, piłkochwyty) o wartości min. 900 000,00 PLN brutto każda 
robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej
900 000,00 PLN brutto wg średniego kursu na dzień zawarcia umowy) z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
inne dokumenty. (…) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.2.2) 
W ogłoszeniu jest: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji 30,00 Skrócenie 
terminu wykonania zamówienia 10,00 
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji 40,00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2019-02-05, godzina: 11:30 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2019-03-11, godzina: 11:30 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.9) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - 
4 listopada 2019 r., w tym: - roboty budowlane do 4.09.2019 r., - pielęgnacja powierzchni trawiastej
- 2 miesiące od daty zakończenia robót budowlanych.


