
Załącznik nr 1 A 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE CZĘŚCI AIRSIDE 

 

Lp. Opis Minimalne wymagania  

1.  
Przedmiot 
zamówienia 

System ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku 
wystąpienia śliskości na drodze startowej. 

2.  Ilość:    1  Dostawa i montaż do dnia: 08.11.2012 r 

3.  Przeznaczenie 

a) Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych w 
okresie zimowym jak i optymalizacja działań związanych z zimowym 
utrzymaniem drogi startowej.  

b) Cel jest osiągany przez posiadanie dokładnych informacji o stanie 
nawierzchni. 

4.  
Wymagania 
ogólne 

Wg załącznika  

5.  
Spełniane 
normy i 
certyfikaty 

Wg załącznika 

6.  Dokumentacja 

a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. 
polskim, pozostała dokumentacja powinna być dostarczona w j. 
polskim lub angielskim.  

b) Akceptowane będzie autoryzowane przez Wykonawcę tłumaczenie 
dokumentacji wyrobu na j. polski, a dotyczące w szczególności; 
Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. 

c) Autoryzowany przez Wykonawcę Katalog części zamiennych wraz z 

rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub w j. angielskim. 

d) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części, instrukcji i procedur 
obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu, (w 
tym konkretnej wersji - jeżeli to ma zastosowanie). 

e) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe 
dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne, będą dostarczane 
bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty 
wydania. 

f) Tam gdzie to wymagane z mocy prawa, poziom autoryzacji 
tłumaczenia dokumentacji, w tym; Orzeczeń, Certyfikatów lub 
dokumentów podobnych, będzie terminowo zagwarantowany przez 
Wykonawca na jego koszt i odpowiedzialność. 

g) Przyjęcie dokumentacji, po jej analizie i akceptacji przez 
zamawiającego. 

7.  
Gwarancja, 
serwis 

a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres 3 
lat, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego. 

b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, 
następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten 
wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) 
powyżej.  

c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, 
będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu 
przez zamawiającego. 

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.  

8.  Napęd Nie dotyczy 

9.  
Wyposażenie 
dodatkowe 

Wg załącznika 
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10.  
Szkolenie 
personelu 

a) Wykonawca przeszkoli 2 przedstawicieli zamawiającego, w 
uzgodnionym terminie, w terminie dostawy wyrobu loko Port Lotniczy 
Lublin. 

b) Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu zmawiającego w 
zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie 
serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub 
zespołów, konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia 
będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę wyrobu. 

c) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty 
Wykonawca. Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy 
Stronami. 

d) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania 
wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, 
Wykonawca wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania. 

e) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a 
Wykonawcą. 

f) Wykonawca zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla 
personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację 
wyrobu. 

g) Wszystkie koszty konsultacji i szkoleń personelu zamawiającego, są 
alokowane w ramach kosztów dostawy wyrobu. 

11.  Inne 

a) Wyrób będzie przystosowany do montażu typ zostanie uzgodniony w 
trybie roboczym pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym. 

b) Wykonawca uzgodni z zamawiającym miejsce na montaż 
wyposażenia radiowego, sposób okablowania, miejsce montażu 
anteny oraz systemu zasilania. 

c) Wykonawca gwarantuje, że wyrób spełnia odpowiednie normy dot. 
ochrony środowiska naturalnego. 

d) Wykonawca gwarantuje pełnienie wymagań homologacyjnych i/lub 
przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane). 

e) Wykonawca dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym 
niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, 
wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego 
oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej 
obsługi i eksploatacji wyrobu. 

 

 


