
          
 

 

 

Lublin, dn.03.04.12r. 

 

Dot. Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami 

specjalnymi 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 90668 – 2012 w dn. 22.03.2012 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

Pytanie nr 1: 

 
Odpowiedź nr 1: 

Wykonanie trasy i ułożenie kabli transmisyjnych pomiędzy modułem AVGAS a budynkiem 

Bazy paliw nie zostało zaprojektowane i nie ma  możliwości ułożenia kabli transmisyjnych w 

istniejącej kanalizacji kablowej. 

W zakresie przetargu jest wykonanie kabli transmisyjnych pomiędzy modułem AVGAS a 

budynkiem Bazy paliw i jeżeli istniejący Projekt Wykonawczy nie obejmuje tych kabli, 

oferent jest zobowiązany zaprojektować je samodzielnie zgodnie z wytycznymi dla branży 

AKP.  

Pytanie nr 2: 

 
Odpowiedź nr 2: 

Zapisy umieszczone w opisach technologii instalacji paliw JET-1A, AVGAS, oraz ON/Pb 

dotyczące generowania danych ( informacji) o ilościach paliw wydawanych z poszczególnych 

punktów wydawczych zmierzone przez legalizowane przepływomierze ( odmierzacze)  

należy rozumieć jako przekaz danych do centralnej bazy danych informatycznego systemu  

 

wspomagającego zarządzanie spółką.  Dane mogą być do bazy danych dostarczane w 

dowolnym protokole.  

Pytanie nr 3: 



          
 

 

 
Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający dokonuje korekty zapisu w istotnych postanowieniach umowy (zał.11) w §9 

ust.4 nadając mu następujące brzmienie: 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, może być wypłacone w częściach (wynagrodzenie 

częściowe), nie częściej jednak niż raz na miesiąc, przy czym każdorazowo 

wynagrodzenie częściowe nie może przekraczać 20% wysokości wynagrodzenia  

określonego w ust. 1 powyżej. 

  

Pytanie nr 4: 

 
Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający informuje, iż w istotnych postanowieniach umowy (zał.11) znajdują się zapisy 

mówiące o koordynacji robót równolegle realizowanych przez inne podmioty, m.in. §2 ust. 5, 

§ 4 ust. 1 pkt 1.5-1.7. 



          
 

 

Pytanie nr 5: 

 
Odpowiedź nr 5: 

Procedury odbiorowe zawarte są w Książce Projektu, która stanowi załącznik do SIWZ, a ten 

jest integralną częścią umowy. 

 

Pytanie nr 6: 

 
Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie „opóźnienia” – zwłoką. 

 

Pytanie nr 7: 

 
Odpowiedź nr 7: 

W zakresie przetargu są jedynie uziemienia urządzeń i rurociągów paliwowych oraz instalacje 

specjalne AKP dotyczące technologii paliwowej, wszystkie instalacje z możliwością 

współpracy z centralnym systemem BMS lotniska, ich rodzaj jest określony w dokumentacji 

projektowej Bazy Paliw – załącznik nr 1 do SIWZ 

Pozostałe instalacje branży elektrycznej tego obiektu są wyłączone z zakresu przetargu. 

Pytanie nr 8: 



          
 

 
Odpowiedź nr 8: 

ww. załącznik znajduje się w linku „dokumentacja.zip” na stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 9: 

 
 

Odpowiedź nr 9: 

Jest to oczywista omyłka Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest oczywiście w trybie 

przetargu nieograniczonego.  Zamawiający poprawił wskazany zapis w umowie. 

 

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian. 


