
Załącznik nr 1 A (b) Specyfikacja techniczna 

Lp. 
Opis Minimalne wymagania zamawiającego 

1. Przedmiot 

zamówienia 
ZBIORNIK NA  ZLEWANĄ Z SAMOLOTÓW WODĘ CZYSTĄ 

2. 
Ilość:    1 

 
Termin dostawy loco   PL Lublin S.A. 

Dostawa do dnia: 

15.10.2012 r.  

3. 

 

Przeznaczenie 

Odbieranie zlewanej z instalacji sanitarnych samolotów 
wody czystej 

 

a)  ATR 42/72,  

b)  A,318, A319, A320, A321,  

c)  B 737-300/400/500,  

      B 737 600/700/800/900,  

d)  B757-200/300, 

e)  B767- 300/400, 

f)   CRJ-100/200/700 

e)  E170/175, E190/195, 

g)  SAAB 2000, 

 

4.  Wymagania 

ogólne 

a) Urządzenie fabrycznie nowe 

b) Rama jezdna wykonana z profili  stalowych 

zamkniętych zabezpieczonych przed korozją przez 

cynkowanie ogniowe 

c) Rama dwuosiowa 

d) Przednia oś osadzona na obrotnicy i wyposażona w 

hamulec sterowanym dyszlem 

e) Dyszel ze standardowym oczkiem Ø 76 

umożliwiający podczepienie zbiornika do ciągarek 

lotniskowych 

f) Koła jezdne o średnicy nie mniejszej niż 360 mm z 

pełnym  lub pneumatycznym ogumieniem 

g) Zbiornik o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów 

wyposażony we właz rewizyjny 

h) Zbiornik i cała jego armatura wykonane ze stali 

nierdzewnej 

i) Armatura zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej 

wyposażona w lejek o zmiennej wysokości 

położenia względem zbiornika umożliwiającej jej 

dostosowanie do konkretnego obsługiwanego 

samolotu. Wysokość podniesienia lejka  nie 

mniejsza niż  1500 mm 

 

5. Wymagane 

normy i 

certyfikaty 

a) certyfikat CЄ 

 
 

6. 
Gwarancja, 

serwis 

a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, 

zapewniona na okres  24 miesiące, licząc od daty 

przyjęcia wyrobu przez zamawiającego. 
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b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w 

ramach gwarancji, następuje automatyczne 

przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, 

zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. 

a) powyżej.  

c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub 

remont wyrobu, będzie zapewniona w okresie 10 lat 

licząc od daty przyjęcia wyrobu przez 

zamawiającego. 

d) Gwarancja dotycząca serwisu 

gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części 

zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej 

wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w 

czasie  7 dni, od daty zgłoszenia zamówienia.  

7. 
Szkolenie 

personelu 

a) Producent przeszkoli 4 przedstawicieli 

zamawiającego, w uzgodnionym terminie, przed 

terminem dostawy wyrobu loco PL Lublin, 

b) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub 

Certyfikaty producenta. Wzory w/w dokumentów 

będą uzgodnione pomiędzy Stronami, 

c) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy 

dostawcą, a producentem, 

d) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje 

techniczne dla personelu zamawiającego, 

zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, 

 

8. Inne a) Wyrób niemalowany pozostający w kolorach 

naturalnych stali nierdzewnej i ocynkowanej 

ogniowo ramy nośnej 

b) Gwarancja producenta dotycząca skuteczności 

zabezpieczenia antykorozyjnego: 5  lat od dostawy, 

c) Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru 

dostarczonego przez zamawiającego  logo PL 

Lublin i napisy identyfikujące użytkownika. 

d) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół 

lub wyposażenie podobne, 

e) Wyrób będzie wyposażony w koło  zapasowe 

jezdne, 

f) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z 

zamawiającym niezbędne , procedury lub instrukcje 

obsługi wyrobu, 

g) W cenie urządzenia: 

transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego 

 

 


