
 
 

Lublin, dn.12.06.12r. 

 

 Dotyczy: „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej część 

I-XXIII”  

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.Urz.UE w dniu 05/05/2012 pod nr 2012/S 87- 

143333.  

 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące pytania w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 16: 

Czy Zamawiający dopuści dostawę holownika średniego z napędem spalinowym o mocy 

silnika     57,5 kW chłodzonego cieczą? Oferowany przez nas holownik spełnia wszystkie 

wymagania Zamawiającego oraz rygorystyczne międzynarodowe standardy, normy i 

wymagania (także określone przez Zamawiającego wymagania AHM 955). 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 16. 

 

Tak, pod warunkiem, że uciąg (drawbar pull) mierzony na zaczepie tego ciągnika będzie nie 

mniejszy niż określony  w SIWZ 40 kN 

 

Pytanie 17: 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie holownika typu push-back o mocy 75 kW (102 KM)? 

Z uwagi na zastosowane przez producenta rozwiązanie nie jest konieczne osiągnięcie mocy 

100 kW do pracy urządzenia. Określona przez Zamawiającego moc nie jest także wymagana 

w AHM 955. Oferowany przez nas holownik spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

oraz rygorystyczne międzynarodowe standardy, normy i wymagania oraz z powodzeniem 

używany jest na wszystkich lotniskach świata. 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 17  

 

Tak, pod warunkiem, że uciąg (drawbar pull) mierzony na zaczepie tego ciągnika będzie nie 

mniejszy niż określony  w SIWZ  55 kN 

 

 

Pytanie 18: 

Czy w związku z opublikowanym nowym opisem wozu transportu medycznego Ambulift 

aktualnie obowiązują oba opisy urządzeń – zarówno pierwszy, jak i ostatni, a Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie jednego z tych dwóch urządzeń? 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 18 

 

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wozu transportu medycznego „ambulift” zarówno 

w specyfikacji z pierwszego okresu ogłoszenia tj z napędem elektrycznym jak i  w drugiej 

specyfikacji z napędem spalinowym na podwoziu samochodowym. 

W przypadku „ambuiftu” na podwoziu samochodowym  obowiązującymi są zmiany w 

specyfikacji wynikające z odpowiedzi  Nr 4 

 

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia ASU, które wyposażone zostało w 

turbinę gazową, uzyskującego przepływ na poziomie 204 ppm? Oferowane przez nas 



 
 

urządzenie podczas pełnego obciążenia ma mniejszy wzrost ciśnienia niż ASU opartego o 

sprężarkę śrubową. Dzięki temu uzyskane zostają o wiele lepsze osiągi w porównaniu z 

modelami typu sprężarki śrubowej. W związku z tym osiągnięcie przepływu na poziomie 250 

ppm nie jest konieczne do obsłużenia wymaganych przez Zamawiającego samolotów, co 

więcej  oferowane przez nasz urządzenie jest wstanie obsłużyć silniki typu RB211. Pragniemy 

zapewnić, że oferowane przez nas urządzenie z powodzeniem używane jest na największych 

lotniskach w Polsce i na całym świecie. Oferowane przez nas urządzenie nie wymaga żadnej 

terminowo określonej obsługi, wyróżnia się niezawodnością i niskimi kosztami obsługi w 

czasie całego czasu użytkowania produktu. Dodatkowo urządzenie posiada szereg cech 

zabezpieczających np. automatyczne wyłącznie, informację o niskim poziomie paliwa, 

zabezpieczenie przed zbyt dużymi obrotami itp. 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 19 

 

Zamawiający dopuści do postępowania   ofertę ASU o wydatku 204 ppm pod warunkiem, że 

jego karta katalogowa w sposób jednoznaczny będzie określała specyfikację silników jakie to 

urządzenie  w standardowych warunkach eksploatacji zdolne będzie uruchamiać i że w tej 

specyfikacji znajdzie się silnik RB-211 ( napęd B 757 ) 

 

Pytanie Nr  20. 

Część XIV oferty - Wóz zaopatrzenia w wodę Wodniarka.   

    a) W aktualnej specyfikacji (punkt 6. System napełniania, podpunkt c)), wskazany jest 

mechaniczny       typ licznika. Zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie elektronicznego 

licznika. Jeżeli układ ma posiadać system czyszczenia z pozostałości to licznik powinien być 

typu elektronicznego. 

    b) W aktualnej specyfikacji (punkt 7. Wyposażenie dodatkowe, podpunkt c)), wskazany 

jest rozmiar oraz materiał złączy 3/4". Czy takie złącza mają być wykonane według normy 

ISO czy dopuszczalna jest norma DIN? 

    c) W aktualnej specyfikacji (punkt 7. Wyposażenie dodatkowe, podpunkt f)), opisana jest 

drabina do obsługi wysokich samolotów. Czy możliwe jest określenie maksymalnej 

wysokości dla takiej drabiny? 

Odpowiedź na pytanie Nr 20 

Ad.a) 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnie mechanicznego lub 

elektronicznego licznika przepływu. 

Ad.b)  

Nie. Złącza są przewidziane do współpracy z innymi ( np. w stacji uzdatniania wody) 

wykonanymi wg. normy ISO 

Ad.c) 

Z punktu widzenia kryterium operacyjnego istotną jest wysokość minimalna drabiny 

pozwalająca na obsługę złącz w samolotach o najwyższym od gruntu usytuowaniem złącz. Ta 

minimalna wysokość drabiny powinna wynosić:  



 
 

Pytanie Nr 21 

 Część XVI oferty - Wóz transportu medycznego Ambulift. 

    a) W aktualnej specyfikacji (punkt 4. Wymagania ogólne, podpunkt e)) ustalono wymiar 

szerokości pomostu łączącego Ambulift  z samolotem na 5000 mm. Przed zmianą wynosił on 

1200 mm. Prosimy o sprostowanie. 

    b) W aktualnej specyfikacji (punkt 4. Wymagania ogólne, podpunkt f)) ustalono zakres 

podnoszenia 1100 mm do 6000 mm. 

        Wnosimy o obniżenie górnej granicy zakresu do 5900 mm, pozostawiając gwarancję 

kompatybilności z wyszczególnionymi  do obsługi statkami powietrznymi.  

Odpowiedź na pytanie Nr 21 

Ad.a). 

Zamawiający potwierdza, że wymaganiem jest aby wymiar szerokości pomostu łączącego 

Ambulift  z samolotem wynosił nie mniej niż 1200 mm 

Ad.b). 

Zamawiający zaakceptuje ofertę „ambuliftu” o górnej granicy podnoszenia 5900 mm. 

Pytanie Nr 22 

Część XVIII a oferty - Dyszel holowniczy do samolotu B 73X (B737- 200/300/400/500/) 

    Samoloty serii B737 od modelu -300 w górę, wyposażone są w takie samo rozwiązanie 

konstrukcyjne zaczepu do holowania w formie zacisku.  

    Model B737 -200 może posiadać rozwiązanie w postaci zacisku albo czopa/trzpienia 

służącego do połączenia z dyszlem holowniczym. 

    Ujmując model B737 -200 w grupie z modelami 300/400/500 rozumiemy, że głowica 

dyszla holowniczego ma mieć łączenie w formie zacisku  pasującego do wszystkich 

wyszczególnionych w tej części zamówienia modeli. Prosimy o wyjaśnienie.   

Odpowiedź na pytanie Nr 22 

Tak. Głowica dyszla, ma mieć łączenie w formie zacisku  pasującego do wszystkich 

wyszczególnionych w tej części zamówienia modeli. 

Pytanie Nr 23 

Część XVI oferty - Wóz transportu medycznego Ambulift. 

    a) W aktualnej specyfikacji (punkt 4. Wymagania ogólne, podpunkt h)) wskazano na 

konieczność zastosowania hydraulicznego układu hamulcowego. Prosimy o dopuszczenie 

zastosowania pneumatycznego układu hamulcowego. Wiąże się to z dopuszczeniem  do 

przetargu konstrukcji na podwoziu ciężarowym, w którym pneumatyczny układ hamulcowy 

jest powszechnie stosowany, jako   lepiej dopasowany do wymogów pracy ciężkich 

pojazdów. Znajduje on zastosowanie we wszelkiego rodzaju ciągnikach siodłowych  i 

ciężkich przyczepach wszystkich znanych marek pojazdów.  



 
 

Odpowiedź na pytanie Nr 23 

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferowane wozy transportu medycznego 

„ambulift” wyposażone w układy hamulcowe hydrauliczne lub pneumatyczne. Preferowana 

będzie oferta „ambuliftu” wyposażonego w hydrauliczny układ hamulcowy, bardziej 

niezawodny w przewidywanych warunkach eksploatacji urządzenia ( brak garażu, rzadkie i 

krótkotrwałe użycie) 

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian. 

 

 

 


