
Załącznik nr 1 A (b)  

 

Lp. Opis Minimalne wymagania  

1.  
Przedmiot 
zamówienia 

Materiały eksploatacyjne do pługów  lotniskowych EP 9 

2.  Ilość: 
8 kompletów nakładek do EP9 

 

Dostawa do dnia: 02.11.2012 r. 
lecz nie wcześniej 
niż do dnia: 15.10.2012 r. 

3.  Przeznaczenie 

Materiały eksploatacyjne służące utrzymaniu w sprawności  

technicznej sprzętu utrzymania lotniska. 

4.  
Wymagania 
ogólne 

Fabrycznie nowo wyprodukowane materiały. 

5.  
Spełniane 
normy i 
certyfikaty 

Materiały posiadają atest producenta maszyn na których będą 
montowane, zapewniający w okresie trwania, utrzymanie gwarancji 
technicznej oczyszczarek. 

Parametry eksploatacyjne materiałów zamawianych są tożsame z 
parametrami materiałów zamontowanych na nowo dostarczonym 
sprzęcie. 

6.  Dokumentacja 

a) Dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim,.  

b) Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie 
dokumentacji wyrobu na j. polski. 

c) Tam gdzie to wymagane z mocy prawa, poziom autoryzacji 
tłumaczenia dokumentacji, w tym; Orzeczeń, Certyfikatów lub 
dokumentów podobnych, będzie terminowo zagwarantowany przez 
producenta na jego koszt i odpowiedzialność. 

7.  Gwarancja a) Gwarancja dotyczy jakości i nowości produktu. 

8.  Inne 
a) Całość materiałów będzie zapakowana w pojedynczych 

kompletach. 

 

Lp. Opis Minimalne wymagania  

9.  
Przedmiot 
zamówienia 

Materiały eksploatacyjne do pługów lotniskowych Jetbroom  

10.  Ilość: 
2 komplety nakładek do 
Jetbroom  

Dostawa do dnia: 02.11.2012 r. 
lecz nie wcześniej  
niż do dnia: 15.10.2012 r. 

11.  Przeznaczenie 

Materiały eksploatacyjne służące utrzymaniu w sprawności  

technicznej sprzętu utrzymania lotniska. 

12.  
Wymagania 
ogólne 

Fabrycznie nowo wyprodukowane materiały. 

13.  
Spełniane 
normy i 
certyfikaty 

Materiały posiadają atest producenta maszyn na których będą 
montowane, zapewniający w okresie trwania, utrzymanie gwarancji 
technicznej oczyszczarek. 

Parametry eksploatacyjne materiałów zamawianych są tożsame z 
parametrami materiałów zamontowanych na nowo dostarczonym 
sprzęcie. 
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14.  Dokumentacja 

d) Dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim,.  

e) Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie 
dokumentacji wyrobu na j. polski. 

f) Tam gdzie to wymagane z mocy prawa, poziom autoryzacji 
tłumaczenia dokumentacji, w tym; Orzeczeń, Certyfikatów lub 
dokumentów podobnych, będzie terminowo zagwarantowany przez 
producenta na jego koszt i odpowiedzialność. 

15.  Gwarancja b) Gwarancja dotyczy jakości i nowości produktu. 

16.  Inne b) Całość materiałów będzie zapakowana w pojedynczych kompletach. 

 

 

 


