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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Port Lotniczy Lublin S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: 20-008 Lublin ul. Hempla 6

Miejscowość:  Lublin Kod pocztowy:  20-008 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 609900263

Osoba do kontaktów:  Leszek Klepacki

E-mail:  info@portlotniczy.lublin.pl Faks:  +48 815347441

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.portlotniczy.lublin.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu:
1.dla części I ASU pneumatyczny agregat rozruchowy „ Air Start Unit” 1 szt.
2. dla części II: GPU – naziemny generator lotniczy 28 V DC/115 V 400Hz o mocy 120 kVA 2 szt.
3. dla części III: Schody ciągnione średnie 2 szt.
4. dla części IV: Schody ciągnione średnie zadaszone 2 szt.
5. dla części V: Schody ciągnione niskie 1 szt.
6. dla części VI: Przyczepa do transportu bagażu na rampie 16 szt.
7. dla części VII: Przyczepa do transportu bagażu ponad gabarytowego na rampie 2 szt.
8. dla części VIII: Pomost serwisowy z trapem regulowanym ciągany 1 szt.
9. dla części IX: Taśmociąg ciągany 2 szt.
10. dla części X: Lotniskowy taśmociąg samobieżny z napędem spalinowym 2 szt.
11 dla części XI: Holownik lotniskowy spalinowy ciężki „push-back” 1 szt.
12. dla części XII: Holownik lotniskowy średni spalinowy 1 szt.
13. dla części XIII: Ciągarka lotniskowa elektryczna 3 szt.
14. dla części XIV: Wóz zaopatrzenia w wodę Wodniarka 1 szt.
15. dla części XV: Wóz asenizacyjny 1 szt.
16. dla części XVI: Wóz transportu medycznego ambulift 1 szt.
17. dla części XVII: Samojezdne urządzenie do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków
powietrznych 2 szt.
18. dla części XVIII: Dyszle holownicze do samolotu B 73X, B757 1 szt.
19. dla części XIX: Dyszle holownicze do samolotu ATR 1 szt.
20. dla części XX: Dyszle holownicze do samolotu Embraer 1 szt.
21. dla części XXI: Dyszle holownicze do samolotu A-318-321 1 szt.
22. dla części XXII: Autocysterna lotniskowa na paliwo JET-1A - zestaw, ciągnik siodłowy +naczepa cysterna 1
szt.
23. dla części XXIII:ciągnik rolniczo-transportowo-komunalny z zespołem maszyn i wyposażeniem utrzymania
sezonowego lotniska 1 szt.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34960000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/S/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_pl_lublin
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-062289   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 87-143333  z dnia:  05/05/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
02/05/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu:

Zamiast:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu:
1.dla części I ASU pneumatyczny
agregat rozruchowy „ Air Start Unit” 1
szt.
2. dla części II: GPU – naziemny
generator lotniczy 28 V DC/115 V
400Hz o mocy 120 kVA 2 szt.
3. dla części III: Schody ciągnione
średnie 2 szt.
PL Formularz standardowy 05
- Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe 4 / 64
4. dla części IV: Schody ciągnione
średnie zadaszone 2 szt.
5. dla części V: Schody ciągnione
niskie 1 szt.
6. dla części VI: Przyczepa do
transportu bagażu na rampie 16 szt.
7. dla części VII: Przyczepa
do transportu bagażu ponad
gabarytowego na rampie 2 szt.
8. dla części VIII: Pomost serwisowy
z trapem regulowanym ciągany 1 szt.

Powinno być:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu:
1.dla części I ASU pneumatyczny
agregat rozruchowy „ Air Start Unit” 1
szt.
2. dla części II: GPU – naziemny
generator lotniczy 28 V DC/115 V
400Hz o mocy 120 kVA 2 szt.
3. dla części III: Schody ciągnione
średnie 2 szt.
PL Formularz standardowy 05
- Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe 4 / 64
4. dla części IV: Schody ciągnione
średnie zadaszone 2 szt.
5. dla części V: Schody ciągnione
niskie 1 szt.
6. dla części VI: Przyczepa do
transportu bagażu na rampie 16 szt.
7. dla części VII: Przyczepa
do transportu bagażu ponad
gabarytowego na rampie 2 szt.
8. dla części VIII: Pomost serwisowy
z trapem regulowanym ciągany 1 szt.
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9. dla części IX: Taśmociąg ciągany
2 szt.
10. dla części X: Lotniskowy
taśmociąg samobieżny z napędem
spalinowym 2 szt.
11 dla części XI: Holownik lotniskowy
spalinowy ciężki „push-back” 1 szt.
12. dla części XII: Holownik
lotniskowy średni spalinowy 1 szt.
13. dla części XIII: Ciągarka
lotniskowa elektryczna 3 szt.
14. dla części XIV: Wóz zaopatrzenia
w wodę Wodniarka 1 szt.
15. dla części XV: Wóz asenizacyjny
1 szt.
16. dla części XVI: Wóz transportu
medycznego ambulift 1 szt.
17. dla części XVII: Samojezdne
urządzenie do odladzania i
zabezpieczania przed oblodzeniem
statków
powietrznych 2 szt.
18. dla części XVIII: Dyszle
holownicze do samolotu B 73X,
B757 1 szt.
19. dla części XIX: Dyszle
holownicze do samolotu ATR 1 szt.
20. dla części XX: Dyszle holownicze
do samolotu Embraer 1 szt.
21. dla części XXI: Dyszle
holownicze do samolotu A-318-321 1
szt.
22. dla części XXII: Autocysterna
lotniskowa na paliwo JET-1A -
zestaw, ciągnik siodłowy +naczepa
cysterna 1
szt.
23. dla części XXIII:ciągnik rolniczo-
transportowo-komunalny z zespołem
maszyn i wyposażeniem utrzymania
sezonowego lotniska 1 szt.

9. dla części IX: Taśmociąg ciągany
2 szt.
10. dla części X: Lotniskowy
taśmociąg samobieżny z napędem
spalinowym 2 szt.
11 dla części XI: Holownik lotniskowy
spalinowy ciężki „push-back” 1 szt.
12. dla części XII: Holownik
lotniskowy średni spalinowy 1 szt.
13. dla części XIII: Ciągarka
lotniskowa elektryczna 3 szt.
14. dla części XIV: Wóz zaopatrzenia
w wodę Wodniarka 1 szt.
15. dla części XV: Wóz asenizacyjny
1 szt.
16. dla części XVI: Wóz transportu
medycznego ambulift 1 szt.
17. dla części XVII: Samojezdne
urządzenie do odladzania i
zabezpieczania przed oblodzeniem
statków
powietrznych 2 szt.
18 a.dla części XVIII a : Dyszel
holowniczy do samolotu B 73X
(B737- wersje 200/300/400/500/), 1
szt.
18 b. dla części XVIII b: Dyszel
holowniczy do samolotu B73X
(B737- wersje 600/800/900, ), 1 szt.
19. dla części XIX: Dyszle
holownicze do samolotu ATR 1 szt.
20. dla części XX: Dyszle holownicze
do samolotu Embraer 1 szt.
21. dla części XXI: Dyszle
holownicze do samolotu A-318-321 1
szt.
22. dla części XXII: Autocysterna
lotniskowa na paliwo JET-1A -
zestaw, ciągnik siodłowy +naczepa
cysterna 1
szt.
23. dla części XXIII:ciągnik rolniczo-
transportowo-komunalny z zespołem
maszyn i wyposażeniem utrzymania
sezonowego lotniska 1 szt.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:

dla części I: 17 000 PLN
dla części II: 13 000 PLN
dla części III: 6500 PLN
dla części IV: 13 000 PLN
dla części V: 2 000 PLN

Powinno być:

dla części I: 17 000 PLN
dla części II: 13 000 PLN
dla części III: 6500 PLN
dla części IV: 13 000 PLN
dla części V: 2 000 PLN
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dla części VI: 4 000 PLN
dla części VII:600 PLN
dla części VIII: 850 PLN
dla części IX: 4400 PLN
dla części X: 11 000 PLN
dla części XI:13 500 PLN
dla części XII: 8 800 PLN
dla części XIII: 9500 PLN
dla części XIV: 8000 PLN
dla części XV: 8 500 PLN
dla części XVI: 11 000 PLN:
dla części XVII: 99 000 PLN
dla części XVIII:1000 PLN
dla części XIX:1000 PLN
dla części XX: 800 PLN
dla części XXI: 800 PLN
dla części XXII: 50 000 PLN
dla części XXIII:39 000 PLN

dla części VI: 4 000 PLN
dla części VII:600 PLN
dla części VIII: 850 PLN
dla części IX: 4400 PLN
dla części X: 11 000 PLN
dla części XI:13 500 PLN
dla części XII: 8 800 PLN
dla części XIII: 9500 PLN
dla części XIV: 8000 PLN
dla części XV: 8 500 PLN
dla części XVI: 11 000 PLN:
dla części XVII: 99 000 PLN
dla części XVIII a:1000 PLN
dla części XVIII b:1000 PLN
dla części XIX:1000 PLN
dla części XX: 800 PLN
dla części XXI: 800 PLN
dla części XXII: 50 000 PLN
dla części XXIII:39 000 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów.
O udzielenie zamówienia ubiegać się
mogą wykonawcy
spełniający warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj.:
1. w okresie ostatnich 3 lat (36
miesięcy) przed
upływem terminu składania ofert w
niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym
okresie, wykażą się należytym
wykonaniem dostaw
polegających na:
1.dla części I: min 1 dostawy ASU
pneumatyczny
agregat rozruchowy „ Air Start Unit”
2. dla części II: min 1 dostawy GPU
– naziemny
generator lotniczy
PL Formularz standardowy 05
- Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe 10 / 64

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów.
O udzielenie zamówienia ubiegać się
mogą wykonawcy
spełniający warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj.:
1. w okresie ostatnich 3 lat (36
miesięcy) przed
upływem terminu składania ofert w
niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym
okresie, wykażą się należytym
wykonaniem dostaw
polegających na:
1.dla części I: min 1 dostawy ASU
pneumatyczny
agregat rozruchowy „ Air Start Unit”
2. dla części II: min 1 dostawy GPU
– naziemny
generator lotniczy
PL Formularz standardowy 05
- Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe 10 / 64
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3. dla części III:min 1 dostawy
Schodów ciągnionych
średnich
4. dla części IV: min 1 dostawy
Schodów ciągnionych
średnich zadaszonych
5. dla części V: min 1 dostawy
Schodów ciągnionych
niskich
6. dla części VI: min 1 dostawy
Przyczepy do transportu
bagażu na rampie
7. dla części VII: min 1 dostawy
Przyczepy do
transportu bagażu ponad
gabarytowego na rampie
8. dla części VIII: min 1 dostawy
Pomostu serwisowego
z trapem regulowanym ciągany
9. dla części IX: min 1 dostawy
Taśmociągu ciąganego
10. dla części X: min 1 dostawy
Lotniskowego
taśmociągu samobieżnego z
napędem spalinowym
11 dla części XI: min 1 dostawy
Holownika
lotniskowego spalinowego ciężkiego
„push-back”
12. dla części XII: min 1 dostawy
Holownika lotniskowy
średniego spalinowego
13. dla części XIII: min 1 dostawy
Ciągarki lotniskowej
elektrycznej
14. dla części XIV: min 1 dostawy
Wozu zaopatrzenia w
wodę Wodniarka
15. dla części XV: min 1 dostawy
Wozu asenizacyjnego
16. dla części XVI: min 1 dostawy
Wozu transportu
medycznego Ambulift
17. dla części XVII: min 1 dostawy
Samojezdnego
urządzenia do odladzania i
zabezpieczania przed
oblodzeniem statków powietrznych

3. dla części III:min 1 dostawy
Schodów ciągnionych
średnich
4. dla części IV: min 1 dostawy
Schodów ciągnionych
średnich zadaszonych
5. dla części V: min 1 dostawy
Schodów ciągnionych
niskich
6. dla części VI: min 1 dostawy
Przyczepy do transportu
bagażu na rampie
7. dla części VII: min 1 dostawy
Przyczepy do
transportu bagażu ponad
gabarytowego na rampie
8. dla części VIII: min 1 dostawy
Pomostu serwisowego
z trapem regulowanym ciągany
9. dla części IX: min 1 dostawy
Taśmociągu ciąganego
10. dla części X: min 1 dostawy
Lotniskowego
taśmociągu samobieżnego z
napędem spalinowym
11 dla części XI: min 1 dostawy
Holownika
lotniskowego spalinowego ciężkiego
„push-back”
12. dla części XII: min 1 dostawy
Holownika lotniskowy
średniego spalinowego
13. dla części XIII: min 1 dostawy
Ciągarki lotniskowej
elektrycznej
14. dla części XIV: min 1 dostawy
Wozu zaopatrzenia w
wodę Wodniarka
15. dla części XV: min 1 dostawy
Wozu asenizacyjnego
16. dla części XVI: min 1 dostawy
Wozu transportu
medycznego Ambulift
17. dla części XVII: min 1 dostawy
Samojezdnego
urządzenia do odladzania i
zabezpieczania przed
oblodzeniem statków powietrznych
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18. dla części XVIII: min 1 dostawy
Dyszla
holowniczego do samolotu B 73X lub
B757
19. dla części XIX: min 1 dostawy
Dyszla holowniczego
do samolotu ATR
20. dla części XX: min 1 dostawy
Dyszla holowniczego
do samolotu Embraer
21. dla części XXI: min 1 dostawy
Dyszla holowniczego
do samolotu A-318-321
22. dla części XXII: min 1 dostawy
Autocysterny
lotniskowej na paliwo JET-1A -
zestaw ciągnik siodłowy
+ naczepa autocysterna
23. dla części XXIII: min 1 dostawy
ciągnika rolniczotransportowo-
komunalnego
2. w celu potwierdzenia spełnienia
warunku
określonego w Sekcji III. pkt 2.3)
ppkt 1. niniejszego
ogłoszenia wykonawca zobowiązany
jest złożyć wykaz
wykonanych w okresie określonym
Sekcji III. pkt 2.3)
ppkt 1. niniejszego ogłoszenia
zamówień określonych w
tym punkcie, z podaniem opisu
przedmiotu zamówienia,
terminu realizacji zamówienia
(odbioru przedmiotu
zamówienia), nazwy i adresu
zamawiającego wraz
PL Formularz standardowy 05
- Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe 11 / 64
z dokumentami potwierdzającymi, iż
zamówienia
wymienione w wykazie zostały
wykonane należycie
(dokumentami takimi mogą być
referencje, protokoły
odbioru oraz każdy inny dokument
wystawiony przez
odbiorcę wykonanego zamówienia,
zawierający jego

18a. dla części XVIII a: min 1
dostawy Dyszla holowniczego
do samolotu B 73X (B737 wersje
200/300/400/500/), 1 szt.
18 b. dla części XVIII b: min 1
dostawy Dyszla holowniczego
do samolotu B73X (B737- wersje
600/800/900), 1 szt.
19. dla części XIX: min 1 dostawy
Dyszla holowniczego
do samolotu ATR
20. dla części XX: min 1 dostawy
Dyszla holowniczego
do samolotu Embraer
21. dla części XXI: min 1 dostawy
Dyszla holowniczego
do samolotu A-318-321
22. dla części XXII: min 1 dostawy
Autocysterny
lotniskowej na paliwo JET-1A -
zestaw ciągnik siodłowy
+ naczepa autocysterna
23. dla części XXIII: min 1 dostawy
ciągnika rolniczotransportowo-
komunalnego
2. w celu potwierdzenia spełnienia
warunku
określonego w Sekcji III. pkt 2.3)
ppkt 1. niniejszego
ogłoszenia wykonawca zobowiązany
jest złożyć wykaz
wykonanych w okresie określonym
Sekcji III. pkt 2.3)
ppkt 1. niniejszego ogłoszenia
zamówień określonych w
tym punkcie, z podaniem opisu
przedmiotu zamówienia,
terminu realizacji zamówienia
(odbioru przedmiotu
zamówienia), nazwy i adresu
zamawiającego wraz
PL Formularz standardowy 05
- Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe 11 / 64
z dokumentami potwierdzającymi, iż
zamówienia
wymienione w wykazie zostały
wykonane należycie
(dokumentami takimi mogą być
referencje, protokoły
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oświadczenie o należytym
wykonaniu zamówienia);
3. Wykonawca może polegać na
wiedzy i
doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków.
Wykonawca w sytuacji, gdy polega
na wiedzy i
doświadczeniu lub osobach zdolnych
do wykonania
zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu
zamówienia.
4. Dokumenty o których mowa w pkt
3 winny być
składane w formie oryginału.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt
2, winny być
składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę –
poświadczenie winno zawierać zapis
odręczny
lub w formie pieczęci ( za zgodność
z oryginałem).

odbioru oraz każdy inny dokument
wystawiony przez
odbiorcę wykonanego zamówienia,
zawierający jego
oświadczenie o należytym
wykonaniu zamówienia);
3. Wykonawca może polegać na
wiedzy i
doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków.
Wykonawca w sytuacji, gdy polega
na wiedzy i
doświadczeniu lub osobach zdolnych
do wykonania
zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu
zamówienia.
4. Dokumenty o których mowa w pkt
3 winny być
składane w formie oryginału.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt
2, winny być
składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę –
poświadczenie winno zawierać zapis
odręczny
lub w formie pieczęci ( za zgodność
z oryginałem).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 18 Nazwa : Dostawa
fabrycznie nowych dyszli

Zamiast:

Część nr : 18 Nazwa : Dostawa
fabrycznie nowych dyszli

Powinno być:

Część nr : 18 a Nazwa : Dostawa
fabrycznie nowego dyszla
holowniczego do samolotu B 73X
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holowniczych do samolotu B 73X 1
szt.

holowniczych do samolotu B 73X 1
szt.
Przeznaczenie
Wykonywanie operacji holowania
wypychania przy użyciu lotniskowych
ciągarek „push-back” na obszarze
„airside” PL Lublin samolotów typu:
a) B737-
200/300/400/500/600/800/900,
b) B757
Wymagania ogólne
a) Trzon holownika wykonany z
wysoko wytrzymałej stali lub stopu
aluminium jako rura bezszwowa.
b) Głowica dyszla holownika
dla zapewnienia maksimum
bezpieczeństwa połączona z
trzonem sworzniami
ścinanymi zarówno poosiowo
( ciągnij-pchaj) jak i momentem
obrotowym jaki może wystąpić w
przypadku
skręcenia głowicy względem trzonu.
c) Trzon dyszla holownika
podpierany na jednoosiowym
wsporniku wyposażonym w wysoko
ciśnieniowe
pneumatyczne koła, ułatwiającym
jego przemieszczanie i
manewrowanie.
d) Sztywne oko dyszla holownika o
średnicy nie mniejszej niż 76mm.
e) Hydraulicznie regulowany
poprzez zmianę położenia osi wózka
wspornika względem osi trzonu
wznios
głowicy względem podwozia i
systemu zaczepu przedniej osi
statku powietrznego
f) Ręcznie napędzana pompa
siłownika hydraulicznego zmiany
położenia osi wózka.
g) Dodatkowy uchwyt ułatwiający
manewrowanie i wykonywanie
operacji przyłączenia holownika do
przedniego
podwozia statku powietrznego.
h) Rura trzonu holownika połączona
z głowicą za pośrednictwem co
najmniej 3 sworzni ścinanych.
i) Wszystkie części zabezpieczone
antykorozyjnie .

(B737 wersje 200/300/400/500/) 1
szt.
Przeznaczenie
Wykonywanie operacji holowania
wypychania przy użyciu lotniskowych
ciągarek „push-back” na obszarze
„airside” PL Lublin samolotów typu:
a) B737- 200/300/400/500/
Wymagania ogólne
a) Trzon holownika wykonany z
wysoko wytrzymałej stali lub stopu
aluminium jako rura bezszwowa.
b) Głowica dyszla holownika
dla zapewnienia maksimum
bezpieczeństwa połączona z
trzonem sworzniami ścinanymi
zarówno poosiowo ( ciągnij-pchaj)
jak i momentem obrotowym jaki
może wystąpić w przypadku
skręcenia głowicy względem trzonu.
c) Trzon dyszla holownika
podpierany na jednoosiowym
wsporniku wyposażonym w wysoko
ciśnieniowe pneumatyczne koła,
ułatwiającym jego przemieszczanie i
manewrowanie.
d) Sztywne oko dyszla holownika o
średnicy nie mniejszej niż 76mm.
e) Hydraulicznie regulowany
poprzez zmianę położenia osi wózka
wspornika względem osi trzonu
wznios głowicy wzglądem podwozia
i systemu zaczepu przedniej osi
statku powietrznego
f) Ręcznie napędzana pompa
siłownika hydraulicznego zmiany
położenia osi wózka.
g) Dodatkowy uchwyt ułatwiający
manewrowanie i wykonywanie
operacji przyłączenia holownika
do przedniego podwozia statku
powietrznego.
h) Rura trzonu holownika połączona
z głowicą za pośrednictwem co
najmniej 3 sworzni ścinanych.
i) Wszystkie części zabezpieczone
antykorozyjnie .
Minimalne parametry dotyczące
przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik 1A(r) do SIWZ.
Część nr : 18 b Nazwa : Dostawa
fabrycznie nowego dyszla
holowniczego do samolotu B 73X
(B737- wersje 600/800/900), 1 szt.
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5) Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia:Minimalne
parametry dotyczące przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik 1A(r)
do SIWZ.

Przeznaczenie
Wykonywanie operacji holowania
wypychania przy użyciu lotniskowych
ciągarek „push-back” na obszarze
„airside” PL Lublin samolotów typu:
a) B737- wersje 600/800/900,
Wymagania ogólne
a) Trzon holownika wykonany z
wysoko wytrzymałej stali lub stopu
aluminium jako rura bezszwowa.
b) Głowica dyszla holownika
dla zapewnienia maksimum
bezpieczeństwa połączona z
trzonem sworzniami ścinanymi
zarówno poosiowo ( ciągnij-pchaj)
jak i momentem obrotowym jaki
może wystąpić w przypadku
skręcenia głowicy względem trzonu.
c) Trzon dyszla holownika
podpierany na jednoosiowym
wsporniku wyposażonym w wysoko
ciśnieniowe pneumatyczne koła,
ułatwiającym jego przemieszczanie i
manewrowanie.
d) Sztywne oko dyszla holownika o
średnicy nie mniejszej niż 76mm.
e) Hydraulicznie regulowany
poprzez zmianę położenia osi wózka
wspornika względem osi trzonu
wznios głowicy wzglądem podwozia
i systemu zaczepu przedniej osi
statku powietrznego
f) Ręcznie napędzana pompa
siłownika hydraulicznego zmiany
położenia osi wózka.
g) Dodatkowy uchwyt ułatwiający
manewrowanie i wykonywanie
operacji przyłączenia holownika
do przedniego podwozia statku
powietrznego.
h) Rura trzonu holownika połączona
z głowicą za pośrednictwem co
najmniej 3 sworzni ścinanych.
i) Wszystkie części zabezpieczone
antykorozyjnie .
Minimalne parametry dotyczące
przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik 1A(r') do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 16 Nazwa : Dostawa
fabrycznie nowego wozu transportu
medycznego "ambulift" 1 szt.

Zamiast:

Przeznaczenie
Transport w relacji pomiędzy
terminalem pasażerskim, a niżej
wymienionymi statkami powietrznymi
i na odwrót

Powinno być:

Przeznaczenie
Transport w relacji pomiędzy
terminalem pasażerskim, a
niżej wymienionymi statkami
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pasażerów o ograniczonej
sprawności fizycznej
a) A310, A,318, A319, A320, A321,
b) ATR 42 / 72
c) B 737-300/400/500, B
737-600/700/800,
d) B 757,
e) B 767- 300/600
f) CRJ-100/200
g) E170/175, E190/195,
h) MD80
i) SAAB 2000,
Wymagania ogólne
a) Urządzenie fabrycznie nowe,
b) Obsługiwane przez jednego
operatora
c) Dwuosiowe podwozie
samojezdne .
d) Cztery podpory stabilizacyjne
pozycjonowane siłownikami
hydraulicznymi lub elektrycznymi,
e) Układ kierowniczy wspomagany
hydraulicznie.
f) Hamulce hydrauliczne na cztery
koła ze wspomaganiem.
g) Wyposażony w hamulec
postojowy.
h) Kontener pasażerski zamknięty
unoszony na hydraulicznie lub
elektrycznie sterowanym podnośniku
o wysokości wewnątrz nie mniej
niż 1900 mm, wyposażony w co
najmniej dwa siedzenia dla osób
towarzyszących osobie
niepełnosprawnej.
i) W kontenerze pasażerskim
możliwość mocowania
standardowych noszy,
j) Minimalna szerokość pomostu
łączącego kontener z drzwiami
samolotu nie mniejsza niż1200 mm.
k) Minimalne światło drzwi
prowadzących z kontenera
pasażerskiego na pomost łączący z
samolotem nie
mniejsza niż 800 mm,
l) Zakres podnoszenia od poziomu
gruntu do minimum 4200 mm,

powietrznymi i na odwrót pasażerów
o ograniczonej sprawności fizycznej
a) ATR 42/72
b) A310, A,318, A319, A320, A321,
A330,
c) B 737-300/400/500, B
737-600/700/800,
d) MD 80, MD 11
e) E-170/175, E-190/195,
f) SAAB 2000,
a) CRJ-100/200
Wymagania ogólne
a) urządzenie fabrycznie nowe
b) kabina kierowcy zamknięta
wyposażona w pasy bezpieczeństwa
c) dwuosiowe podwozie jezdne
o dopuszczalnym obciążeniu nie
mniejszym niż 3000N/m².
d) kontener pasażerski zamknięty
unoszony na hydraulicznie
sterowanym podnośniku
‘nożycowym” o wysokości wewnątrz
nie mniej niż 1900 mm wyposażone
w co najmniej dwa siedzenia dla
osób towarzyszących osobie
niepełnosprawnej.
e) Minimalna szerokość pomostu
łączącego kontener z drzwiami
samolotu nie mniejsza niż 5000 mm.
f) Zakres podnoszenia od 1100 mm
do 6000 mm
g) układ kierowniczy wspomagany
hydraulicznie
h) dwuobwodowe hamulce
hydrauliczne na cztery koła ze
wspomaganiem
i) wyposażone w hamulec postojowy
j) uruchomienie i wyłączenie
silnika trakcyjnego powinno
być możliwe z każdego pulpitu
sterowniczego, a którego możliwe
jest uruchomienie czynności
podnoszenia i opuszczania nadwozia
k) system awaryjnego opuszczania
trapu w celu umożliwienia
odholowania w przypadku awarii
l) wyposażony w znormalizowane
haki holownicze z tyłu i przodu
pojazdu umożliwiające odholowanie
w przypadku awarii
m) zestaw świateł drogowych
zgodnych z wymaganiami aktualnie
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m) Dopuszczalne obciążenie
kontenera pasażerskiego nie mniej
niż 450 kg
n) Dopuszczalne obciążenie
platformy pomostowej łączącej
kontener pasażerski z drzwiami
samolotu nie mniej
niż 180 kg.
o) Uruchomienie i wyłączenie silnika
trakcyjnego powinno być możliwe z
każdego pulpitu sterowniczego, a
którego możliwe jest uruchomienie
czynności podnoszenia
i opuszczania kontenera
pasażerskiego.
p) System awaryjnego opuszczania
kontenera pasażerskiego w celu
umożliwienia odholowania w
przypadku
awarii,
r) Wyposażony w znormalizowany
hak holowniczy umożliwiający
odholowanie w przypadku awarii,
s) Sygnał dźwiękowy włączonego i
działającego podnośnika,
t) Wskaźnik naładowania
akumulatorów,
u) Wszystkie opisy, napisy
informacyjne na wyświetlaczach,
oznakowania wszystkich
przycisków ,
przełączników i wyłączników
sterujących opisane w języku
polskim.
v) Rama i obudowa zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe,
w) Wnętrze kontenera pasażerskiego
i trap wyposażone w oświetlenie
(150 lx) .
x) Nosek trapu układający się do
kadłuba zabezpieczony odbojem
kauczukowym,
y) Wbudowany prostownik
pozwalający na doładowanie baterii
akumulatorów,

obowiązującego w RP kodeksu
drogowego
n) sygnał dźwiękowy włączonego
biegu wstecznego
o) wskaźnik naładowania
akumulatorów
p) wszystkie opisy, napisy
informacyjne na wyświetlaczach,
oznakowania wszystkich
przycisków , przełączników i
wyłączników sterujących opisane w
języku polskim.
q) obsługiwane przez jednego
operatora
r) rama i obudowa zabezpieczone
antykorozyjnie
s) wnętrze i trap wyposażony w
oświetlenie (150 lx) mierzone na
poziomie podłogi.
t) nosek trapu układający się do
kadłuba zabezpieczony odbojem
kauczukowym
u) system zimowy (podgrzewanie
oleju w układzie hydraulicznym
i wbudowanym prostownikiem
pozwalającym na doładowanie
baterii akumulatorów)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:(

Zamiast:
12/06/2012   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/06/2012   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
12/06/2012
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/06/2012   Godzina: 15:10
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-072345
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