
 

 

 

 

Lublin, dn.22.03.12r. 

 
 
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 9: 

Dotyczy terminu dostawy: Realnym terminem dostawy urządzeń, o których mowa  
w specyfikacji do PLL S.A. jest 9 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.  
Czy zamawiający zgodzi się na taką zmianę terminu dostawy? 

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy. 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy załącznika A1(a) punktu 6.i,u,v)- z treści zawartych w wymienionych punktach 
wynika, że urządzenie ma mieć zdolność tankowania grawitacyjnego (poprzez złącze na 
skrzydle) o wydajności 350l/min. Czy zamawiający nie przewiduje złącza do tankowania 
statków powietrznych pod skrzydłem? 

Odpowiedź nr 10: 

Tak. Zamawiający wyraźnie w opisie przedmiotu zamówienia , załącznik A1 punkty 6 litera f, 
s, t, u, opisuje wymaganie dotyczące funkcji tankowania ciśnieniowego. 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy załącznika A1(a) punktu 6.q) oraz załącznika A1(c) punktu 7.j)- „Programowalny 
system przepływu paliwa”- jakiego rodzaju ustawień zamawiający chciałby dokonać w 
ramach tego rozwiązania? 

 

 



 

 

Odpowiedź nr 11: 

Opis zamieszczony w załączniku A1 punkt 6 litera q oraz punkt 67 litera j jest rozumiany w 
sposób następujący: 

Zdjęcie z położenia spoczynkowego któregokolwiek z zaworów tankujących ( czy to głowicy 
„carter” tankowania ciśnieniowego, czy zaworu pistoletowego linii tankowania 
grawitacyjnego) powoduje automatyczne przestawienie zaworów instalacji wydawania paliwa 
na właściwą linię tankowania – ciśnieniowego lub grawitacyjnego. 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy załącznika A1(a) punktu 5.s)-czy urządzenie ma być wyposażone w system 
„deadman” jeżeli przewidziane jest tylko tankowanie grawitacyjne przez złącze overwing?  

Odpowiedź nr 12: 

Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie Nr 10. 

Pytanie nr 13: 

Dotyczy załącznika A1(c ) punktu 6.h)- pneumatyczne zawieszenie zespołu jezdnego naczepy 
cysterny nie jest możliwe ze względu na duże obciążenie osi. Czy zamawiający przewiduje 
inny rodzaj zawieszenia odpowiadający ciężarowi i naciskowi na osie?  

Odpowiedź nr 13: 

Tak. Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania zawieszenia-  pneumatyczne lub 
mechaniczne. 

 

 

 


