
 
 

 

Lublin, dn. 20.12.2012r. 

 

 

         

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla 

elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A. 

 

 Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 511160 -2012 w dn. 14.12.12r. 

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

     

Pytania do zadania 1 

 

Pytanie 1:Pozycja 1, oraz 3. 

Proszę o podanie jaką ilość wkrętaków ma zawierać kpl.? 

 

Odpowiedź 1: 

Poz.1 Komplet powinien zawierać 6 sztuk wkrętaków. 

Poz.3 Komplet powinien zawierać 8 sztuk wkrętaków. 

 

Pytanie 2:Pozycja 16 

Czy drukarka etykiet ma drukować na papierze szerokim czy wąskim? 

 

Odpowiedź 2: 

Drukarka do etykiet DYMO na taśmie  ½”. 

 

Pytanie 3:Pozycja 21, 22 oraz 26 

Z ilu elementów kluczy ma się składać zestaw? Podany opis pozwala zaproponować zestaw, 

który nie będzie dla zamawiającego korzystny, np. 10mm, 16mm i 24mm te 3 klucze są już 

zestawem i mają zakres 10-24mm proszę o dokładniejszy opis przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź 3: 

W poz.21   kpl. winien zawierać 8 sztuk kluczy. 

W poz.22   kpl. winien zawierać min.8 sztuk kluczy. 

W poz.26   kpl. winien zawierać 9 sztuk kluczy. 

 

Pytanie 4:Pozycja 25. 

Proszę o dokładniejszy opis przedmiotu zamówienia. Proszę o podanie rozmiarów nasadek. 

 

Odpowiedź 4: 

Nasadki 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.   

 

Pytanie 5:Pozycja 27 oraz 28. 

Proszę o dokładniejszy opis przedmiotu zamówienia, proszę o podanie długości przedłużaczy. 

 

Odpowiedź 5: 

Poz.27  Przedłużacz zwijany na bębnie OW 3x2,5 mm2, 30mb, z 4 gniazdami 16A, 2P+N 

Poz.28  Przedłużacz zwijany na bębnie OW 3x2,5 mm2, 50 mb, z 4 gniazdami 16A, 2P+N 

 



 
 

 

Pytanie 6: Pozycja 30 

Czy torba ma być ze skóry prawdziwej, czy dopuszcza się produkty skóro podobne? Oraz czy 

torba ma być z wyposażeniem czy nie? Jeśli tak to proszę o podanie wyposażenia. 

 

Odpowiedź 6: 

Tak, z prawdziwej skóry, bez wyposażenia.  
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Pytanie 7:Pozycja 1 oraz 2. 

Proszę o podanie rozmiarów szczypiec. 

 

Odpowiedź 7: 

Poz.1   L=185 mm,  Kąt rozwarcia  19-60 mm 

Poz.2   L=185 mm,  kąt rozwarcia   19 -60 mm 

 

Pytanie 8:Pozycja 8. 

Proszę o podanie ile rzędów ma mieć szczotka? 

 

Odpowiedź 8: 

Min.3 rzędy, max.6 

 

Pytanie 9:Pozycja 21  

Proszę o podanie z ilu szpachelek ma się składać kpl. Oraz czy szpachelki mają być 

plastikowe?  

 

Odpowiedź 9: 

Komplet powinien się składać z 3sztuk . Szpachelki stalowe z drewnianą rączką.  

 

Pytanie 10:Pozycja 24 

Tak duży rozstaw wyklucza zastosowanie dużych szczęk który przy tak dużym rozstawie nie 

przekroczą 240mm.Proszę określić czy imadło ma być ślusarskie czy maszynowe, czy może 

pryzmowe? 

Oraz czy rozstaw wielkości 300mm tj. rozstaw pomiędzy szczękami po max. rozsunięciu?  

 

Odpowiedź 10: 

Imadło ma być ślusarskie, dopuszcza się szczęki L=150mm, rozstaw maksymalny 300 mm. 

 

Pytanie 11: Pozycja 26 

Proszę o określenie wymiarów wózka, czy wózek ma mieć burty, czy burty mają być 

siatkowe czy też obudowane, np. drewnem? 

Jakie obciążenie max. będzie przewożone wózkiem, czy koła mają być pneumatyczne czy 

pełne?  

Czy wózek będzie wykorzystywany w terenie czy pod dachem? 

 

Odpowiedź 11: 

Wymiary wózka / platformy 750 x 1000 mm, wózek bez burt, obciążenie max.250 kg, będzie 

wykorzystywany pod dachem i w terenie utwardzonym ( kostka brukowa), koła mogą być 

pełne. 

 



 
 

Pytanie 12: Pozycja 28 

Czy zamawiający dopuści zestaw kluczy zaczynający się od 6mm oraz proszę o podanie z ilu 

kluczy ma się składać komplet?  

 

Odpowiedź 12: 

Tak, dopuszcza od  6 mm, Zestaw powinien się składać z min.10 i max 15 sztuk . 

 

Pytanie 13:Pozycja 29 

Czy zamawiający dopuści zestaw kluczy zaczynający się od 6mm oraz proszę o podanie z ilu 

kluczy ma się składać komplet?  

 

Odpowiedź 13: 

Tak, dopuszcza  od 6 mm, zestaw powinien sie składać z min.10 i max.15 kluczy 

 

Pytanie 14:Pozycja 30 

Czy zamawiający dopuści zestaw kluczy zaczynający się od 6mm oraz proszę o podanie z ilu 

kluczy ma się składać komplet?  

 

Odpowiedź 14: 

Tak , dopuszcza od  6 mm, Zestaw powinien się składac z min. 10 i max.15 sztuk. 

 

Pytanie 15: Pozycja 31 

Proszę o podanie z ilu kluczy ma się składać komplet?  

 

Odpowiedź 15: 

Zestaw powinien się składać z min.8 i max.10 . 

 

Pytanie 16: Pozycja 32 wraz z podpunktami. 

Co zamawiający ma na myśli proszę o rozwinięcie opisu, lub podanie przykładu tj. 

producenta i model. 

 

Odpowiedź 16: 

Zestaw kluczy płaskich z przesuniętym gniazdem 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19mm. 

 

Pytanie 17:Pozycja 33 oraz 34 

Proszę o podanie z ilu kluczy ma się składać komplet?  

 

Odpowiedź 17: 

Poz.33  11 sztuk, 6x7, 8x10, 10x14, 12x13, 14x17, 17x19, 21x23,24x27,30x32, 36x41, 46x50 

Poz.34  Min. 10 sztuk i max.15 sztuk 

 

pytanie 18:Pozycja 48 

Proszę o podanie jak zakończony jest dynamometr, czy kwadrat czy grzechotka? 

Proszę o podanie producenta dynamometru gdyż każdy producent zakańcza swoje klucze w 

sposób specyficzny. Proszę o podanie z ilu sztuk nasadek ma się składać zestaw, najlepiej 

rozmiary. 

 

Odpowiedź 18: 

Poz.48  Kwadrat, ½” , grzechotka.  8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 

17mm, 19mm, 21mm,   22mm, 23mm, 24mm          

 

 



 
 

Pytanie 19: Pozycja 49 

Proszę o podanie jaki rozmiar ma mieć przedłużka, np. 1”, ½”, 3/8” i itd. 

 

Odpowiedź 19: 

Rozmiar  : kwadrat  ½”,  L=75mm 

 

Pytanie 20: Pozycja 57. 
Proszę o podanie jaki zakres wierteł ma posiadać dany komplet? 

 

Odpowiedź 20: 

Średnice wierteł  1 – 13 mm, co 0,5mm 

 

Pytanie 21: Pozycja 79. 

Proszę o podanie czy skrzynka ma być z metalu czy z tworzywa, proszę o podanie rozmiaru. 

 

Odpowiedź 21: 

Metalowa, trzyczęściowa,  700x250x300 mm. 

 

Pytanie 22:Pozycja 84. 

Czy pozycja wymaga zaoferowania kilofa z trzonkiem? 

 

Odpowiedź 22: 

Tak z trzonkiem, waga kilofa może być 2,5kg. 

 

Pytania do zadania 3 

 

 

Pytanie 23:Pozycja 3. 

Czy przyłbica ma posiadać kask? 

 

Odpowiedź 23:   

Tak 

 

Pytanie 24: Pozycja 4. 

b) Tablice mają ostrzegać przed czym? 

a) przenośne ogrodzenia, proszę o podanie rozmiarów ogrodzenia, ewentualny przykład. 

 

Odpowiedź 24: 

          Tablice elektryczne ostrzegawcze: 

          Uwaga wysokie napięcie, 

          Nie dotykać urządzenie elektryczne 

           

          Tablice elektryczne zakazu: 

          Nie dotykać, 

          Nie załączać, 

          Nie załączać pracują ludzie 

          Wejście wzbronione 

 

          Tabkice elektryczne  informacyjne: 

          Miejsce pracy 

          Maszyna w remoncie 

          Załączono. 
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Pytanie 25: Pozycja 1 

Proszę o podanie parametrów jakie ma spełniać dany miernik, oraz proszę o zmianę pamięci z 

2000 pomiarów do tysiąca, to znacznie zmieni wartość danej pozycji i sprawi że zamawiający 

oszczędzi fundusze. 

 

Odpowiedź 25: 

Może posiadać pamięć tylko na 1000 wyników pomiarów.  

 

Pytanie 26: Pozycja 2. 

Proszę o dokładniejszy opis przedmiotu zamówienia, proszę o podanie przykładowego 

urządzenia którym kieruje się zamawiający. 

 

Odpowiedź 26: 

Diodowy wskaźnik napięcia a.c. / d.c. zakres wskazań 5 – 690V, musi spełniać wymaganie 

bezpieczenstwa PN-EN 61010 , klasa szczelnosci IP 64. 

 

Pytanie 27: Pozycja 6. 

Czy zamawiającemu chodzi o wykrywacz metali na szelkach do poszukiwania metali i itp. do 

głębokości 2metrów w głąb przeszukiwanego materiału? 

 

Odpowiedź 27:  

Tak,  do 2m w głąb. 

 

Pytanie 28: Pozycja 9. 

Czy zamawiającemu chodzi o dwa zestawy poziomic składający się z dwóch poziomic? 

Proszę o poprawienie opisu przedmiotu zamówienia gdyż jedna z poziomic ma rozmiar 1m2. 

 

Odpowiedź 28 

Przedmiotem zamówienia są w sumie o cztery poziomice 

          L=300mm ....................................................2szt. 

          L=1000mm.................................................. 2szt. 

 

Pytanie 29: Pozycja 16. 

Proszę o sprecyzowanie, czy zamawiającemu chodzi o namiot? Proszę o podanie rozmiarów? 

Czy zamawiającemu chodzi o coś w rodzaju namiotu jakich używają elektrycy nad 

studzienkami?  

 

Odpowiedź 29: 

Standardowy  namiot  używany przez teletechników. Długość około 2m, szerokość około 1,5 

m, wysokość 1,5m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


