
Załącznik nr 1 A (c) specyfikacja techniczna 

Lp. 
Opis Minimalne wymagania zamawiającego 

1. Przedmiot 

zamówienia 
ZBIORNIK NA  ZLEWKI 200 LITRÓW 

2. 
Ilość:    1 

 
Termin dostawy loco   PL Lublin S.A. 

Dostawa do dnia: 

15.10.2012 r.  

3. 

 

Przeznaczenie Odbieranie zlewanych z instalacji technologii paliwowej 
odstojów paliw lotniczych 

 

4.  Wymagania 

ogólne 

a) Urządzenie fabrycznie nowe 

b) Rama nośna  wykonana z profili lub rur stalowych 

zamkniętych zabezpieczonych przed korozją przez 

cynkowanie ogniowe 

c) Wózek wyposażony w  dwa koła stałe i  dwa koła 

skrętne , koła skrętne wyposażone w hamulec 

postojowy, 

d) Koła wykonane jako pełne z materiału 

prądoprzewodzącego 

e) Zbiornik o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów 

wyposażony we otwór  rewizyjny  

f) Zbiornik i cała jego armatura wykonane ze stali 

nierdzewnej 

g) Zbiornik  wyposażony w ręcznie napędzaną 

pompkę o wydajności ca. 20 l/min, umożliwiającą 

wypompowanie jego zawartości 

h) Przemieszczanie zbiornika ręczne przez personel 

obsługi 

 

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. 

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 

 



Załącznik nr 1 A (c) specyfikacja techniczna 

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) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół 

lub wyposażenie podobne, 

d) Wyrób będzie wyposażony w koło  zapasowe 

jezdne, 

e) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z 

zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury 

lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz  z zestawem 

części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz 

zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do 

bezpiecznej obsługi   i eksploatacji wyrobu, 

f) W cenie urządzenia: 

transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego 

 

 


