
 
 

Lublin, dn. 07.09.2012r. 

 

 

Dot. Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym 

wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.  

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 326740-2012 w dn. 03.09.12r. 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

 

Załącznik nr 1 A WYPOSAŻENIE TECHNICZNE CZĘŚCI AIRSIDE, Punkt 7. Gwarancja, 

serwis, Podpunkt d): „Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, 

dostawy części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu - loko Port 

Lotniczy Lublin będzie zapewniona w czasie 72 godzin lub 3 dni, od daty zgłoszenia awarii.” 

§ 9 GWARANCJA JAKOŚCI, Punkt 3: „Gwarancja dotycząca serwisu 

gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych, - loco PL Lublin, będzie 

zapewniona w czasie 72 godzin od zgłoszenia awarii.” 

 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisów na następujące:  

 

„Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego i diagnozy awarii będzie 

zapewniona w czasie maksymalnie 72 godzin lub 3 dni, od daty zgłoszenia awarii. 

Wykonawca w ramach gwarancji ma zapewnić funkcjonowanie systemu a w przypadku 

konieczności wymiany części, możliwie szybką jej dostawę i wymianę. Termin dostawy i 

wymiany będzie każdorazowo w trybie roboczym uzgodniony z Zamawiającym.” 

 

Odpowiedź nr 1: 

 

Przy spełnieniu warunku, że w czasie oczekiwania na część zapewnione jest funkcjonowanie 

systemu, - Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2: 

 

§ 2 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, punkt 1: „Strony ustalają termin 

realizacji Przedmiot Umowy do 08.11.2012”:  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy?  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy o 

dodatkowy miesiąc tj. do 08.12.2012 roku z zastrzeżeniem, że jeśli w trakcie realizacji 

lotnisko zostanie uruchomione do ruchu, jakiekolwiek prace w terenie będą wykonywane z 

poszanowaniem ruchu i zasad panujących w tym zakresie na lotnisku (np. prace w ustalonych 

godzinach nocnych). Alternatywnie proponujemy datę ruchomą np. dwóch miesięcy od daty 

zawarcia Umowy z wykonawcą. Wydłużenie terminu jest bardzo ważne dla wykonawców, 



 
 

zwłaszcza, że standardowo w okresie letnim zamówienie i instalacja zajmują ok. 3 miesięcy. 

W tym wypadku przedmiot zamówienia miałby być realizowany w trudniejszych warunkach 

pogodowych okresu jesienno-zimowego. 

 

Odpowiedź nr 2: 

 

Biorąc pod uwagę czas „bierny” dla realizacji umowy, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

terminu realizacji przedmiotu umowy na  2 miesiące od momentu jej podpisania. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w pkt. 6 SIWZ, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„6. Termin wykonania zamówienia  

Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania 

umowy.” 

 

oraz 

punkt 11.9 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„11.9. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 

Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 siwz i oznaczonej w następujący sposób: Dostawa wraz z 

montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o 

ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.” nie otwierać przed dniem 

12.09.12r. godz. 11.00.” 

 

oraz 

 

punkt 12 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„12. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert  

 

12.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A.  

ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro ) do dn. 12.09.12r. godz. 11.00.  

12.2. Ofercie ofert nastąpi w dn. 12.09.12r. godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego - Port 

Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, Sekretariat ( I piętro, sala 

konferencyjna).” 

 

Pytanie nr 3: 

 

§ 9 GWARANCJA JAKOŚCI „1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy 

gwarancji na okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego. 2. Z chwilą wymiany Systemu 

ICE ALERT, jego zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne 

przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wskazany w ust. 

1.”:  

Zamawiający oczekuje 3 letniego okresu gwarancyjnego, co nie budzi jakichkolwiek pytań 

czy wątpliwości. Niemniej jednak w ustępie 2 Zamawiający wskazuje, że w przypadku 

wymiany, element taki będzie objęty gwarancją o okres 3 lat. Uprzejmie zapytujemy 

Zamawiającego, czy nie zmodyfikowałby zapisu ustępu 2 na poniższy: „Z chwilą wymiany 



 
 

Systemu ICE ALERT, jego zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne 

przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres do końca 

okresu gwarancyjnego systemu wskazanego w ust. 1. oraz 1 roku w przypadku gdy wyrób, 

zespół lub część zostanie wymieniony w ostatnim roku gwarancji”. 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający nie wyraża  zgody na proponowany zapis. Kiedy w czasie trwania gwarancji 

następuje wymiana elementu stanowiącego część całości, a na całość jest gwarancja np. 3 lata 

oczekuję, że nowo montowana część jest nowa i musi posiadać gwarancję jak część, która się 

zepsuła, mająca gwarancję 3 lata w momencie montowania. Nie przedłużam gwarancji całości 

tylko otrzymuję jeden nowy element z gwarancją przewidziana dla nowego fabrycznie 

elementu. Chyba że dostawca planuje montować w ramach gwarancji stare (regenerowane) 

podzespoły. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  


