
 
 

Lublin, dnia 28.05.12r. 

 

 Dotyczy: „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej część 

I-XXIII”  

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.Urz.UE w dniu 05/05/2012 pod nr 2012/S  

87- 143333.  

Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące pytania w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia ASU „Air Start Unit” o przepływie 

powietrza 204 ppm? Przepływ ten jest wystarczający do wszystkich wymaganych przez 

Państwa rodzajów statków powietrznych i gwarantuje zapewnienie wymaganych efektów. 

Odpowiedź nr  6 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przepływu powietrza urządzenia ASU „Air Star 

Unit”. 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie urządzenia do odladzania i zabezpieczania przed 

oblodzeniem statków powietrznych w terminie dłuższym niż do 17.09.2012 roku? 

Standardowy czas wytworzenia takiego urządzenia przez wszystkich wiodących producentów 

to około 5 miesięcy. Dostarczenie urządzenia w tym czasie pozwoli na przygotowanie i 

wyszkolenie personelu obsługującego urządzenie jeszcze przed nadchodzącą zimą. Zwracamy 

się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy tym bardziej, że dopuszczanie Państwo 

dostarczenie jednego z urządzeń w ciągu 7 miesięcy od podpisania kontraktu. 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostaw. 

Pytanie nr 8 

 

 



 
 

Odpowiedź nr 8: 

Tak. Zamawiający dopuszcza dostawę schodów , w których szerokość ciągu schodowego 

będzie wynosi ć  1400 mm. 

Pytanie nr 9: 

 

Odpowiedź nr 9: 

Tak.  Zamawiający dopuszcza dostawę schodów , w których szerokość podestu będzie 

wynosiła nie mniej niż  1700 mm. 

Pytanie nr 10: 

 

Odpowiedź nr 10: 

Tak.  Zamawiający dopuszcza dostawę schodów , w których zakres roboczy będzie się 

zawierał pomiędzy 2800 mm a 4400 mm. 

Pytanie nr 11: 

 

 



 
 

Odpowiedź nr 11: 

Tak. Zamawiający dopuszcza dostawę schodów , w których szerokość ciągu schodowego 

będzie wynosi ć  1400 mm. 

 

Pytanie nr 12: 

 

Odpowiedź nr 12: 

Nie.  Zamawiający oczekuje dostawy ciągarki  lotniskowej z napędem elektrycznym o uciągu 

(drawbar pull) nie mniejszym niż 10kN. 

 

Pytanie nr 13: 

 

Odpowiedź nr 13: 

 Tak. Specyfikacja alternatywnego pojazdu  z napędem spalinowym  do transportu osób o 

ograniczonej sprawności „ambuliftu”  została umieszczona  w odpowiedzi Nr.4. 

 



 
 

Pytanie nr 14: 

 

 

 

Odpowiedź nr 14: 

Tak. Pod warunkiem, że pojazd ten spełnia wszystkie poza pojemnością zbiorników 

wymagania minimalne opisane w załączniku 1A(q) . 

 

Pytanie nr 15: 

 

Odpowiedź nr 15: 

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników 

 Na wodę 1150 litrów 

 Na płyn  odladzający Typu II 1150 litrów 

 Na płyn odladzający Typu IV  700 litrów 

Pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry tych zbiorników pozostaną zgodne z  

wymaganiami zapisanymi w załączniku 1A (q). 

 


