
 

 
 

Lublin, dn. 09.10.12 

 

Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym na 

potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.  

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 380544-2012 w dn. 04.12.12r. 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

Pytanie 1 

 

Odpowiedź 1 

Podstawą jest utrzymanie dwóch miejsc sterowania- kosz i podstawa urządzenia. 

Pytanie 2 

 

5 lat antykorozja na nadwozie, całość samochodu gwarancja jaką daje producent, podnośnik 

minimum 2 lata. 

Pytanie 3 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający wyraża zgodę, jeśli dojazd jest możliwy technicznie i pociąga za sobą 

konieczności holowania lub wynajęcia lawety. 

Pytanie nr 4 

 

Odpowiedź 4 

Zdiagnozowanie i przystąpienie do naprawy. Dni kalendarzowe. 

 

 



 

 
 

Pytanie 5 

 

Odpowiedź 5 

Przeszkolenie z obsługi i konserwacji. 

Pytanie nr 6 

Czy jest możliwość dokonania zmian w Umowie: 

1.paragraf 5 , punkt.1 - zmienić termin gwarancji z 60 na 24 miesiące. 

Odpowiedź 6 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu gwarancji z 60 na 36 miesięcy, a jednocześnie § 5 

pkt 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Z zastrzeżeniem zdania drugiego Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

Przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.” 

 

Pytanie 7 

Czy jest możliwość dokonania zmian w Umowie: 

2.pargraf 6 , punkt 4 - możliwość dostarczenia na okres naprawy równorzędnego sprzętu 

zastępczego i nie naliczanie kary. 

Odpowiedź 7 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 8 

Czy jest możliwość dokonania zmian w Umowie: 

3.paragraf 7, punkt 1 - z siedziby Zamawiającego na siedzibę Powoda. 

Odpowiedź 8 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 



 

 
 

 

Pytanie 9 

Czy osoby szkolone przez zamawiającego spełniają wymagania odnośnie przepisów UDT dla 

konserwatorów podestów ruchomych? 

Odpowiedź 9 

Szkoleni będą pracownicy Zamawiającego. 

Pytanie 10 

Czy układ sterowania kierownicą(regulacja wysokości) może być umieszczony w innym 

miejscu? 

Odpowiedź 10 

Kierownica winna znajdować się w układzie kontynentalnym, dźwignia po  prawej lub lewej 

stronie. 

Pytanie 11 

 

Odpowiedź 11 

Min 20 m, nie więcej niż 25 m 

Pytanie 12 

 

Odpowiedź 12 

Min 10m, dopuszczone jest przy max wysięgu obciążenie ciężaru w koszu do 100 kg max do 

14 m. 

Pytanie 13 

Czy udzielając gwarancji ma ona obejmować osobno podnośnik, osobno samochód- na jaki 

okres? 

Odpowiedź 13 

Gwarancje osobno na samochód (standard jaki daje producent pojazdu) i osobno na 

podnośnik- min 2 lata. 

 

 



 

 
 

Pytanie 14 

Gdzie ma być zamontowana wyciągarka elektryczna? 

Odpowiedź 14 

Wyciągarka elektryczna winna być zamontowana u podstawy, jednak Zamawiający 

dopuszcza inne rozwiązania funkcjonalne z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 


