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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa systemu oznakowania pionowego 

miejsc tożsamości postoju samolotów na płaszczyznach postojowych  PPS-1 oraz PPS-2  z 

lokalizacją na ternie PLL S.A. w strefie airside, wraz z opracowaniem dokumentacji i 

uzyskaniem pozwolenia na budowę zlokalizowanej na terenie Portu Lotniczego Lublin 
(Świdnik) oraz pozwolenia na użytkowanie. 

Oferent ma obowiązek zastosować się do wszystkich przepisów prawa i norm 

obowiązujących w Polsce, również tych które nie zostały wymienione w Programie 

Funkcjonalno Użytkowym, a są niezbędne i konieczne, z punktu widzenia specyfiki 

obiektów, do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 

a)     opracowanie, dla  systemu  oznakowania pionowego miejsc tożsamości  postoju    

      samolotów na płaszczyznach PPS-1 i PPS-2   niezbędnej dokumentacji 

 umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę,  

b)  uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę przedmiotowego 

 systemu 

c)  pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wykonanych przez Wykonawcę 

 projektów,  o których mowa w pkt.a) 

d)  dostawa i montaż  wszelkich elementów systemu, 

e)  wykonanie pomiarów elektrycznych umożliwiających zrealizowanie 

 przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami oraz 

           wymaganiami Zamawiającego 

f)  uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie systemu 

g)  wykonanie wszelkich innych robót koniecznych do zrealizowania przedmiotu 

 zamówienia. 
 
 
 

I.1.1 Charakterystyczne parametry systemu. 

System składać się będzie z 8 sztuk znaków oświetlenia pionowego, posiadających trzy 

stopniową regulację natężenia oświetlenia , zasilanych z sieci 230 VAC włączanych 

niezależnymi łącznikiemi dla każdego znaku. 

 
 
 

I.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Roboty prowadzone będą na terenie czynnego portu lotniczego. 

Inwestycja zlokalizowana jest w odległości około 2,5 km od centrum miasta Świdnik; około 

10km od centrum miasta Lublin. Teren inwestycji położony jest na styku trzech 

sąsiadujących ze sobą gmin, tj. Świdnik, Mełgiew oraz gminy Wólka i zarazem położony 

jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego lotniska PZL Świdnik. 
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Wszystkie roboty objęte przedmiotowym zamówieniem realizowane będą na czynnym 

obiekcie lotniska, zatem Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania reguł 

określonych w dokumentach oznaczonych jako załączniki A, B, C i D do niniejszego 

zamówienia. 

 
I.1.3  Ogólne właściwości funkcjonalne systemu 

System oznakowania pionowego miejsc tożsamości postoju samolotów na płaszczyznach 

płyt postojowych samolotu PPS-1 i PPS-2 , stanowić będzie element systemu oświetlenia 

nawigacyjnego zainstalowanego na lotnisku w Świdniku  – Regionalnego Portu Lotniczego 

Lublin. Zabudowane znaki o numerach 1,2,3,5,7,9 i 10 usytuowane będą przy płycie 

postojowej samolotu PPS-1 natomiast znak  o numerze 11 zostanie umiejscowiony przy 

płycie postojowej samolotu zagrożonego PPS-2. Wszystkie znaki zasilane będą z sieci 

elektroenergetycznej o napięciu AC 230 V porzez transformatory separacyjno/ 

regulacyjne. Wszystkie znaki posiadać będą uziemienie ochronne oraz zabezpieczenie 

przeciwporażeniowe z wyłącznikami różnicowo-prądowymi zapobiegające w sytuacjach 

awaryjnych porażeniem  prądem elektrycznym osoby obsługi.  

 
 

I.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

I.2.1   Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji: 

 

 Dokumentacja projektowa podlega akceptacji Zamawiającego, przed 

rozpoczęciem  prac  dotyczących  przedmiotu zamówienia i przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę. 

 Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w 

terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. 

Zamawiający w ciągu 7 dni dni wniesie swoje uwagi lub poinformuje o ich braku. 

 Dokumentację projektową wykonać w 4 egzemplarzach oraz w 1 egz. w formie 

elektronicznej.  

 Przeprowadzić wszelkie badania, pomiary, oraz przygotować wszelkie dokumenty 

związane z odbiorem robót niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie , 

w tym dokumentację  powykonawczą  – 4 egzemplarze. 

 Całość dokumentacji w formie elektronicznej w 1 egz. (płyta cd/dvd) w formatach: 

Opisy, zestawienia - PDF, Word, Excel, 

Rysunki -  .DWG, PDF 

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór autorski w zakresie 

opracowywanych projektów objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. 

 Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na 

nią opracowań. 

 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie, iż opracowana 

dokumentacja (zgodnie z wykazem j.w.)  jest kompletna z punktu widzenia jakiemu 

ma służyć i wykonana została z należytą starannością. 

 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że dokumentacja zawarta 

na nośniku CD/DVD.)  jest kompletna z punktu widzenia jakiemu ma służyć i 

wykonana została z należytą starannością i jest tożsama z dokumentacją w wersji 

papierowej. 
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 W kosztach dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie opłaty związane 

z uzyskaniem opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektów objętych przedmiotem zamówienia 

 Opracowania projektowe realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. Zm.), 

 Uzyskać wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia, które są konieczne do 

zaprojektowania, wykonania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 

zgodnego z obowiązującymi przepisami ich funkcjonowania.  

 

 

I.2.2   Wymagania ogólne dotyczące realizacji 

 

 Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu najpóźniej przed rozpoczęciem 

robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz"), uwzględniający 

specyfikę systemu i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z późniejszymi zmianami). 

 Realizację przedmiotowego zakresu  wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami stosownie do ich  przedmiotu. 

 Wykonawca realizując powyższy zakres prac winien jest zastosować rozwiązania, 

zarówno projektowe jak i wykonawcze, uwzględniając specyfikę tego typu i 

stosować przy tym najnowsze obowiązujące przepisy stosownie do ich zakresu. 

 Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji Zamawiającego 

certyfikaty na wszelkie  materiały co najmniej na 2 dni przed ich wbudowaniem. 

 Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć  system  w niezbędne środki ochrony 

przeciwporażeniowej  jak  również niezbędne oznakowanie. 

 Wykonawca w czasie realizacji robót nie może pozostawić części, materiałów, 

które mogą być „poniesione” przez wiatr oraz nie może powodować nadmiernego 

pylenia. 

 

 

I.2.3   Przygotowanie terenu budowy 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: 

 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w zakresie dotyczącym przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami) 

 

 

Wykonawca będzie składował i pakował odpady powstałe w trakcie wykonywania robót 

własnym staraniem i na własny koszt. Koszt załadunku odpadów na środki transportowe i ich 

wywóz, zagospodarowanie i ich utylizacja obciąża Wykonawcę. Odpady te będą 

zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

gospodarki odpadami w szczególności z Ustawą o Odpadach z dnia 27.04.2001r (Dz. U. nr 
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62 poz.628 z późn. zm.) oraz Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 

Nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Wykonawca dostarczy, na żądanie, Zamawiającemu 

odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zgodne z prawem zagospodarowanie. 

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

1)  Ustanowienia kierownika/kierowników  uprawnionego do przeprowadzenia wszystkich 

robót objętych przedmiotowym zamówieniem, 

2) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających                 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu i odbioru prac, 

3) Utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia prac, w tym również zachowanie 

czystości dróg między innymi poprzez mycie kół pojazdów przez wyjazdem z budowy, 

a po ich zakończeniu usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu prac czystego, 

4) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej systemu 

wraz ze szczegółowym spisem jej zawartości oraz klauzulą umieszczoną na kartach 

materiałowych o treści „WBUDOWANO NA OBIEKCIE PLL S.A.”zawierającą podpis 

kierownika robót Wykonawcy. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w  trakcie realizacji 

robót objętych przedmiotowym zamówieniem do momentu jego protokólarnego  

przekazania zamawiającemu. (Protokół Odbioru Końcowego). 

 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy, w 

szczególności w zakresie norm BHP i ppoż. w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego 

zamówienia. 

 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren budowy w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym 

na końcowy odbiór Robót 

 
 

I.2.4 Zagospodarowanie terenu 

 
Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest: 

-   uporządkować Teren budowy, 

-   uzupełnienić warstwę humusu i obsiać trawą naruszony terenu w zakresie objętym    

    przedmiotem zamówienia , 

-   naprawić warstwę asfaltowę i betonową w rejonie PPS-1, 

-   przekazać teren  Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór Robót. 

 

 
 

 

I.2.5 Warunki wykonania i odbioru robót 

 

Odbiór robót zostanie dokonany w oparciu o : 

-  Opracowany  przez Wykonawcę  Projekt Wykonawczy , 
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-  Projekt Wykonawczy Zamienny,   TOM XV „Sieci zewnętrzne branża elektroenergetyczna 

landside poza parkingami, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr – ST-

XV”, 

-  Projekt Wykonawczy Zamienny,  TOM XVI  „Sieci zewnętrzne branża teletechniczna 

landside poza parkingami, Specyfikacja techniczna wykonania i Odbioru robót Nr-ST-XVI”, 

-  Obowiązujące uregulowania prawne w tym  Ustawy, Rozprządzenia, Normy Polskie, 

Zalecenia ICAO. 

Jeżeli w jakiejkolwiek części dokumentacji nie ujęto inaczej warunków wykonania i odbioru 

robót zastosowanie mają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót –wydawnictwo 

ITB – dla robót budowlanych wydane po roku 2005. 

Jeżeli w jakiejkolwiek części dokumentacji wskazano warunki wykonania robót 

zastosowanie mają warunki bardziej rygorystyczne. 

W przypadku systemowych rozwiązań  prace należy prowadzić zgodnie z instrukcjami, 

informacjami zawartymi w certyfikatach, i dokumentach powołanych w deklaracji 

zgodności. 

Dokumenty te stanowią podstawę do przystąpienia do odbioru robót. 

I.2.5.1  Odbiór robót. 

 Przeprowadzić oględziny systemu oraz wykonać jego test funkcjonalny , sprawdzić 

protokoły pomiarów instalacji w zakresie przewidzianym Normami i  

obowiązującymi przepisami prawa. 

 Sporządzić protokół odbioru, z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i 

podjętych zaleceń.  

 Jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną wskazane usterki, protokół odbioru końcowego 

Uznaje się za bezusterkowy. 

I.2.5.2. Dokumentacja powykonawcza . 

Przy przekazywaniu systemu do eksploatacji Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

Zleceniodawcy dokumentacje powykonawczą, a w szczególności: 

 Dokumentację Wykonawczą  z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, 

 Protokoły  badań urządzenia , 

 Dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych, 

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną przez geodetę  

posiadającego uprawnienia. 

I.2.5.3  Warunki przekazania instalacji   do eksploatacji. 

Instalacja i urządzenia elektryczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: 

 kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej, 

 gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji zgodnie z 

wymaganiami ustalonymi w założeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie 

technicznym, 
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 przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z określonymi 

warunkami technicznymi, 

 przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z 

wymaganiami BHP, pożarowymi i ochrony środowiska; 

 uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych 

instalacji i urządzeń elektrycznych; 

 poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji elektrycznej i urządzeń 

elektrycznych. 

Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji i urządzeń elektrycznych  

jest protokół przyjęcia, po ustaleniu, że nie zawiera ona żadnych braków i usterek. Protokół 

przyjęcia powinien zostać podpisany przez Zleceniodawcę przyjmującego instalację i 

urządzenia . 

Przekazanie obiektudo eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych 

przez użytkownika w okresie  gwarancyjnym. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji i  rękojmi wyznacza inwestor w 

porozumieniu z wykonawcą. Maksymalny czas na usunięcie usterki wyznacza się na 14 dni 

licząc  od daty przesłania zgłoszenia drogę elektroniczną. 

W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę budowy (robót) zobowiązań 

wynikających z rękojmi, zamawiający ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar 

umownych. 

 

 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
II.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów -  MZPZ gminy Świdnik 

II.2  Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane – udostępnione zostanie wykonawcy w celu 

złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 
 
 
 

 

II.3 Przepisy prawne i normy 

 

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami, 

zasadami, regułami i wiedzą techniczną. W ramach przedmiotu zamówienia wprowadza 

się obowiązek stosowania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, a w przypadku ich braku pod uwagę brane będą: Polskie aprobaty 

techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, Polskie Normy 

wprowadzające normy międzynarodowe, Normy państw członkowskich przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne , wytyczne zawarte 

w załącznikach do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, 

międzynarodowe normy i zalecane metody postępowania . 
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GŁÓWNE REGULACJE: 

1. USTAWA Z DNIA 3 LIPCA 2002 R PRAWO LOTNICZE DZ.U. 2002 NR 130 POZ. 1112 Z PÓŹN. ZM. 

2. USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 

109/00poz. 1157,  Nr 120/00 poz. 1268,  Nr 5/01  póz. 42,  Nr 100/01   poz.1085, Nr 

110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800,     Nr 

74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718 z późn. zm.) , 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z późn. zm)  

4.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZEŚNIA 1997R. W   

 SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (DZ.U. NR 129/97 PÓZ.844,   

 NR 91/02 PÓZ. 811) 

5.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I 

HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DZ.U. NR 47/03 PÓZ. 401) 

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 31 LIPCA 1998 R.       W 

SPRAWIE SYSTEMÓW OCENY ZGODNOŚCI, WZORU DEKLARACJI ZGODNOŚCI ORAZ SPOSOBU 

ZNAKOWANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH DOPUSZCZANYCH DO OBROTU I POWSZECHNEGO 

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (DZ.U. NR 113/98 PÓZ. 728) 

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 16 CZERWCA     2003 R. 

W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I 

TERENÓW (DZ.U. NR 121/03 PÓZ. 1138) 

8.        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z 

DNIA 12 GRUDNIA 2012 ROKU  W SPRAWIE LOTNICZYCH URZĄDZEN NAZIEMNYCH, 

           ( DZ.U. NR    POZ.121 Z 25 STYCZNIA 2013 ROKU), 

9.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 31 

SIERPNIA1998 ROKU W SPRAWIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DLA 

LOTNISK CYWILNYCH ( DZ.U. NR 130 POZ.859 Z  DNIA         ), 

10.   ZAŁĄCZNIK 14 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM, TOM I  LOTNISKA  

PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA LOTNISK,  WYDANIE  PIĄTE  LIPIEC 2009 R.) , 

11.     PODRĘCZNIK SŁUŻB PORTU LOTNICZEGO, CZĘŚĆ 9 ( DOC 9137 ) ZAWIERAJĄCY WYTYCZNE DOTYCZĄCE 

UTRZYMANIA PREWENCYJNEGO POMOCY WZROKOWYCH, 

12.     PODRĘCZNIK SŁUŻB PORTU LOTNICZEGO, CZĘŚĆ 6 ( DOC 9157 ) ZAWIERAJĄCY WYTYCZNE DOTYCZĄCE 

PROJEKTOWANIA  KONSTRUKCJI ŁAMLIWEJ POMOCY WZROKOWYCH I NIEWZROKOWYCH POMOCY 

NAWIGACYJNYCH, 

13.     PODRĘCZNIK SŁUŻB PORTU LOTNICZEGO, CZĘŚĆ 5 ( DOC 9157 ) ZAWIERAJĄCY WYTYCZNE DOTYCZĄCE  

ŚRODKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , 

OŚWIETLENIE ORAZ UKŁADY STERUJĄCE I MONITORUJĄCE SYSTEMAMI ŚWIETLYMI, 

 

 

 

II.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 

  

II.4.1   Przekroje konstrukcyjne PPS,  rys.02 

II.4.2   Fundamenty tablic,  rys.26 

II.4.3   Oznakowanie poziome PPS+PPSL+DT rev.G ,  rys.15.7 

II.4.4   PZT-2012-6 
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Załącznik A- zarządzenie Prezesa Zarządu PLL S.A. dot. wnoszenia przedmiotów 

zabronionych do strefy zastrzeżonej, jej części krytycznej i na pokład statku powietrznego 

 

Załącznik B - - zarządzenie Prezesa Zarządu PLL S.A.  w sprawie realizacji prac zleconych 

(serwisowych, konserwacyjnych) wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie 

obiektów PLL S.A. 

 

Załącznik C- uchwała Zarządu spółki PLL S.A. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

bezpieczeństwa, ochrony i przepisów porządkowych na terenie portu Lotniczego Lublin. 

 

Załacznik D – Zarządzenie Prezesa Portu Lotniczego Lublin S.A  z dnia 02.09.2013 w sprawie 

wprowadzenia do stosowania „Instrukcji organizacyjnej bezpiecznej pracy przy 

urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w Porcie Lotniczym Lublin S.A.” 

 

Wszelkie dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią integralną część 

umowy, a informacje i  wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy przy 

realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. 

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne Normy lub przepisy, które mają 

spełniać materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

przywołanych Norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

Jeżeli gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu wskazano nazwę producenta należy 

rozumieć, iż określone w ten sposób produkty  mają charakter referencyjny i stanowią 

tylko odwołanie się do ich jakości. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez wykonawcę równoważnych materiałów 

wszystkich producentów pod warunkiem, iż jakościowo, technicznie i użytkowo nie mogą 

być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach 

budowlanych z 16.05.2004r. Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami. 

 

 
       
 


