
 
 

 

 

 

Lublin, dn. 02.04.12r. 

 

Dot. Dostawa fabrycznie nowej: • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa 

cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową • Autocysterny 

lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez 

autocysternę lotniskową  

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.Urz. UE. pod nr 2012/S 33-053785 w dn. 17.02.12r. 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

Pytanie nr 14: 

 

 
 

Odpowiedź nr 14: 

Zamawiający wyrażając, w odpowiedzi na pytanie Nr 4, swoje stanowisko  o konieczności 

zastosowania, w układzie dystrybucyjnym zamawianej autocysterny dwóch 

przepływomierzy-odmierzaczy, odrębnego na linii wydawania paliwa do zbiorników statków 
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powietrznych i odrębnego na linii odpompowywania paliwa ze zbiorników statków 

powietrznych do zbiornika zewnętrznego ( do cysterny przyczepy, która jest częścią 

przedmiotu zamówienia ) oczekiwał zagwarantowania , że układ pomiarowy na linii 

wydawania paliwa uzyska legalizację do celów handlowych Głównego Urzędu Miar. 

Jeżeli dostawca zapewni ( w momencie dostawy  zaprezentuje), że zainstalowany,                   

w dostarczanej autocysternie układ dystrybucji paliwa, wyposażony w jeden przepływomierz-

odmierzacz będzie posiadał legalizację GUM do celów handlowych, a jednocześnie będzie 

mógł dostarczać informacji  o ilości  paliwa , jakie w operacji odpompowania ze zbiorników 

statków powietrznych  przepływa do zbiornika zewnętrznego, to zamawiający zaakceptuje 

takie rozwiązanie i uzna, że wymaganie opisane w załączniku A1 pkt.6 litery h,i,j  

są  spełnione. 

 Zawarta w odpowiedzi na pytanie Nr 4 informacja, o niedopuszczalności mieszania się 

strumieni paliwa wydawanego do zbiorników statku powietrznego i paliwa 

odpompowywanego z tych zbiorników,  dotyczy wymagania  zastosowania takiego 

rozwiązania konstrukcyjnego układu dystrybucyjnego, aby nie było możliwym, w czasie 

trwania jednej operacji zmieszanie  paliwa podawanego do zbiorników statku powietrznego   

z paliwem, które w poprzedniej operacji było  z innego statku powietrznego odpompowane. 

Odpowiedź dotycząca przedmiotu zamówienia „ Autocysterna  lotniskowa na paliwo JET A-

1- zestaw  ciągnik siodłowy + naczepa „  

Układ dystrybucyjny zabudowany w autocysternie ma umożliwiać odpompowanie paliwa ze 

zbiorników statków powietrznych  zarówno do cysterny naczepy jak i zbiornika zewnętrznego 

( cysterny przyczepy). 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 


