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Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

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 +48 815347441

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres 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) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem
 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.I )

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem
 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.II )

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem
 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.III )

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii

cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw

stałych

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy

lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sektor wodny Działalność dotycząca portów lotniczych
Inny: _____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa fabrycznie nowej: • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET
-1A ciągana przez autocysternę lotniskową • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna
na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
_____

Kod NUTS:  PL314

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ): 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy,
proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
I. AUTOCYSTERNA LOTNISKOWA NA PALIWO JET-A1
Przeznaczenie
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a) Transport paliwa lotniczego JET-A1 pomiędzy bazą paliwową, a zaopatrywanymi w to paliwo statkami
powietrznymi bazującymi na „airside „ lotniska.
b) Wydawanie handlowe ( z odmierzaniem ilości) paliwa JET-A1 do statków powietrznych
Wymagania ogólne dla zespołu jezdnego a) Urządzenie fabrycznie nowe
b) W całości wykonane w układzie metrycznym.
c) Podwozie samochodowe z homologacją ciężarową (zespół jezdny trzy osiowy z jedną osią tylną skrętną)
d) Układ hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczno-mechaniczny z ABS II oraz hamulec pomocniczy.
e) Układ antypoślizgowy ASR.
f) Układ blokady hamulców uruchamiany automatycznie za każdym razem kiedy głowice węży wydawczych,
pokrywy szaf dystrybucyjnych są w innym położeniu niż położenie spoczynkowe.
g) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 320 KM spełniający
normę minimum EURO-5
h) Skrzynia biegów wraz z systemem przełączania biegów automatyczna,
i) Napęd przenoszony na tylną oś .
j) Ogumienie kół zawierające dodatek specjalnej substancji przewodzącej elektryczność lub przewód
uziemiający (plecionkę, pasek gumowy „antystatic”) stykające się z podłożem w czasie jazdy lub postoju.
k) Nośność zespołu jezdnego pozwalająca na zabudowę zbiornika na paliwo JET-A1 o pojemności nie
mniejszej niż 18.000 litrów i układu dystrybucyjnego przystosowanego do tankowania paliwa do statków
powietrznych
l) Konstrukcja podwozia samochodowego spełniająca wszystkie wymagania aktualnych przepisów ADR dla
zabudowy zbiornika do przewozu paliwa lotniczego JET-A1.
m) Z łatwym dostępem do serwisu ( autoryzowany przez producenta podwozia samochodowego serwis w
odległości nie większej niż 20 km od siedziby zamawiającego )
n) Z łatwym dostępem do części zamiennych,
o) Podwozie wyposażone w system podgrzewania silnika i kabiny kierowcy podczas postoju.
Wymagane wyposażenie kabiny i oprzyrządowanie podwozia jezdnego
a) Kabina krótka, dwumiejscowa, amortyzowana, może być uchylna, z izolacją dźwiękochłonną.
b) Kierownica z lewej strony.
c) Kolumna kierownicy regulowana.
d) Prędkościomierz, obrotomierz, liczniki km i mth silnika oraz tachograf dla jednego kierowcy – wszystkie z
homologacją.
e) Wyskalowanie wszystkich wskaźników w jednostkach SI.
f) Zabudowana w kabinie w widocznym miejscu lampka koloru pomarańczowego ostrzegająca o zdjęciu z
położenia spoczynkowego jakiegokolwiek elementu chronionego blokadą hamulców.
g) Wysoko wydajny system odszraniania szyby przedniej
h) Szyby boczne sterowane elektrycznie.
i) Po dwa elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne szerokokątne po lewej i prawej stronie, w tym co najmniej
jedno lustro po każdej stronie ogrzewane elektrycznie.
j) Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości.
k) Fotel kierowcy na poduszce powietrznej z regulacją ustawienia wysokości, kątów nachylenia siedziska i
oparcia oraz podparcia lędźwiowego kręgosłupa.
l) Fotel pasażera w wyposażeniu standardowym.
m) 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera.
n) Wielostopniowa wentylacja kabiny z obiegiem zamkniętym.
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o) Sygnał akustyczny biegu wstecznego.
p) Zamontowany na zewnątrz pojazdu i wyraźnie oznakowany tabliczką wyjaśniającą jego przeznaczenie
wyłącznik awaryjny silnika
q) Instalacja elektryczna 24 V ekranowana, przystosowana do przystosowana do zabudowy radia lotniskowej
łączności dyspozytorskiej.
r) Koło zapasowe z oponą taką samą jak opony kół podwozia, dostarczane luzem bez montowania do
podwozia.
Wymagania ogólne dla zbiornika i zespołu dystrybucyjnego
a) Urządzenie fabrycznie nowe.
b) Zbiornik wykonany ze stopu aluminium. Konstrukcja zgodna z aktualnymi przepisami ADR.
c) Dwa włazy inspekcyjne. Pokrywa włazu Φ 500 wg EN 13317
d) Minimalna pojemność zbiornika na paliwo JET-A1 18.000 litrów
e) Pojazd dostosowany do holowania przyczepy cysterny z zachowaniem niezbędnych funkcjonalności
technologicznych napełniania i roztankowywania cysterny przyczepy.
f) Pompa paliwa samozasysająca o wydajności w linii tankowania ciśnieniowego nie mniejszej niż 1000 l/min.
napędzana hydraulicznie od przystawki odbioru mocy z silnika lub skrzyni biegów zespołu jezdnego.
g) Wydajność systemu w linii odpompowywania ( roztankowania) ok. 250 l/min.
h) Pomiar ilości przepompowywanego paliwa w linii odpompowywania technologiczny ( bez legalizacji GUM).
i) Wydajność w linii tankowania grawitacyjnego nie mniejsza niż 350 l/min z pomiarem przepływu przez
legalizowany przepływomierz.
j) Odpompowywanie paliwa realizowane poprzez linię przepływu grawitacyjnego ok. 150 l/min. z pomiarem
technologicznym ( bez legalizacji GUM).
k) Wydawanie paliwa do i odpompowywanie ze zbiorników statków powietrznych poprzez zespół filtrów
separacyjnych oczyszczających paliwo z zanieczyszczeń o średnicy większej niż 0,5 μm i koalescencyjnych
( separujących z paliwa wodę ) z dokładnością nie mniejszą niż 5 ppm., zgodnie z wymaganiami normy API
1581 edycja 5 kategoria C.
l) Zamontowany na linii wydawania paliwa elektroniczny licznik –przepływomierz- zdalnie sterowany,
akceptowalny przez Główny Urząd Miar jako odmierzacz do celów handlowych połączony z drukarką
umożliwiającą emitowanie pokwitowań wykonanych operacji wydania paliwa do statku powietrznego,
m) Napełnianie cysterny oddolne przez przyłącza API oraz system zawracania oparów.
n) Manometr różnicowy do kontroli sprawności filtra paliwa z funkcją autotestu .
o) Odstojnik wody z zaworem spustu odstoju
p) Złącze do poboru próbek paliwa na wyjściu z filtra.
q) Programowalny system przepływu paliwa. Zdjęcie z pozycji spoczynkowej głowicy tankującej automatycznie
determinuje wybór pożądanego obiegu paliwa.
r) Regulator przepływu podawanego paliwa.
s) Wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa „deadman”, zapewniający wyłączenie przepływu paliwa w
przypadku niedyspozycji, operatora nadzorującego proces tankowania ciśnieniowego.
t) System wydawania paliwa – tankowania ciśnieniowego- wyposażony w wąż DN50 o przekroju Ø 2,0’’ i
długości nie mniejszej niż 25 m.
u) Wąż wydawczy do tankowania ciśnieniowego zaopatrzony w standardowe złącze „Carter” z regulatorem
ciśnienia podawanego paliwa
v) System wydawania paliwa – tankowania grawitacyjnego- wyposażony w wąż tankowania DN 38 długości nie
mniejszej niż 25 mb.
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w) Wąż wydawczy do tankowania grawitacyjnego zaopatrzony w standardowy zawór wydawczy „pistolet” w
wykonaniu do paliwa lotniczego z wymiennymi wylewkami i elastyczną końcówką do roztankowywania.
x) Węże wydawcze umieszczone na zwijadłach napędzanych hydraulicznie lub pneumatycznie.
y) Instalacja elektryczna 24V, ADR, zintegrowana z instalacją elektryczną podwozia, w tym instalacja
zapewniająca oświetlenie szafy dystrybucyjnej
Spełniane normy i certyfikaty a) Norma PN-EN 12312-5
b) API 1581 edycja 5
c) ADR dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
Dokumentacja
a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim, pozostała dokumentacja powinna
być dostarczona w j. polskim lub angielskim.
b) Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a
dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
użytkowania wyrobu.
c) Autoryzowany przez producenta Katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j.
polskim lub w j. angielskim.
d) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części, instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć
dostarczonego modelu wyrobu, (w tym konkretnej wersji - jeżeli to ma zastosowanie).
e) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty
podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania
f) Tam gdzie to wymagane z mocy prawa, poziom autoryzacji tłumaczenia dokumentacji, w tym; Orzeczeń,
Certyfikatów lub dokumentów podobnych, będzie terminowo zagwarantowany przez producenta na jego koszt i
odpowiedzialność.
g) Przyjęcie dokumentacji, po jej analizie i akceptacji przez zamawiającego.
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 zamiennych, oraz dostaw
dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 48 godzin lub 2 dni, od daty
zgłoszenia zamówienia.
Wyposażenie dodatkowe
a) Przewody uziemiające z kablami uziemiającymi zakończonymi uchwytami „krokodyl” umieszczonymi na
zwijadłach napędzanych mechanicznie, mechanizmem sprężynowym lub pneumatycznie
b) Dostępność węzła dystrybucyjnego z lewej strony pojazdu
c) Zamykana pokrywą unoszoną na zawiasie w górę obudowa węzła dystrybucyjnego.
d) Zabudowany po lewej stronie nad szafą węzła dystrybucyjnego elektroniczny wyświetlacz ( sterowany
sygnałem z legalizowanego przepływomierza) o dużym kontraście zobrazowania wskazujący w litrach ilość
wydanego lub odpompowanego paliwa. Wysokość cyfr wyświetlanych nie mniejsza niż 15 cm.
e) Zabudowany w sąsiedztwie węzła dystrybucyjnego aluminiowy zbiornik o pojemności ca. 50 litrów z
zamykanym łatwo dostępnym wlewem o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, przeznaczony na czasowe
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przechowywanie paliwa zlewanego jako odstoje lub po wykonanych testach sprawdzających. Zbiornik
dodatkowo winien być wyposażony w zawór zlewowy umożliwiający całkowite jego grawitacyjne opróżnienie.
f) Zabudowana w sąsiedztwie szafy węzła dystrybucyjnego zamykana szafka na naczynia i przyrządy do
wykonywania bieżących testów jakości paliwa. Minimalne wymiary szafki : 500 x 800 x 500 mm.
g) Drabina aluminiowa z tyłu zbiornika umożliwiająca wejście do włazów inspekcyjnych.
h) Przenośne światła migające z własnym źródłem zasilania
i) Gaśnice 2 szt umieszczone z każdej strony w uchwytach pozwalających na szybkie ich wyjęcie zawierające
od 9 do 12 kg środka proszkowego BC lub ABC
Szkolenie personelu
a) Wykonawca przeszkoli 4 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie, przed terminem dostawy
wyrobu loco PL Lublin,
b) Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu zmawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz
przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów,
konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę
wyrobu,
c) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty Wykonawcy. Wzory w/w dokumentów będą
uzgodnione pomiędzy Stronami,
d) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez
odpowiednie instytucje lub władze, wykonawca wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania.
e) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a Wykonawcą,
f) Wykonawca zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające
bezpieczną eksploatację wyrobu,
g) W okresie 4 lat, na wniosek zamawiającego, Wykonawca zapewni możliwość przyjęcia personelu
zamawiającego na kursy doszkalające oraz kontrole okresowe (roczne) typu „refreshment”, w zakresie
dotyczącym budowy i obsługi dostarczonego wyrobu,
h) Koszty konsultacji i szkoleń opisanych w pkt.g personelu zamawiającego, będą przedmiotem oddzielnych
uzgodnień pomiędzy dostawą i zamawiającym,
Inne a) Wyrób będzie przystosowany do montażu systemu łączności radiowej obowiązującej w PL Lublin
b) Wykonawca uzgodni z zamawiającym miejsce na montaż wyposażenia radiowego, sposób okablowania,
miejsce montażu anteny oraz systemu zasilania.
c) Standard i kolor pokrycia lakierniczego wyrobu: RAL 9016
d) Zabezpieczenie antykorozyjne: w standardzie przewidywanym dla pojazdów samochodowych.
e) Gwarancja Wykonawcy dotycząca skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego: 3 lata od dostawy,
f) Wykonawca gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. ochrony
środowiska naturalnego.
g) Wykonawca gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli to
wymagane).
h) Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo PL Lublin i
napisy identyfikujące użytkownika.
i) Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze,
światło pulsujące koloru pomarańczowego oraz źródło zasilania elektrycznego,
j) Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne dostarczane luzem,
k) Wykonawca 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
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narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu
l) W cenie urządzenia:
• transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego
• udział przedstawicieli Zamawiającego w testach wykonywanych na pojeździe przed jego dostawą,
II. PRZYCZEPA CYSTERNA NA PALIWO JET-A1
Przeznaczenie
a) Transport paliwa lotniczego JET-A1 pomiędzy bazą paliwową, a zaopatrywanymi w to paliwo statkami
powietrznymi bazującymi na „airside „ lotniska,
b) Odbieranie paliwa JET-A1 odpompowywanego ze statku powietrznego do zbiornika cysterny
( roztankowanie)
Wymagania ogólne dotyczące podwozia
a) Podwozie dwuosiowe w wykonaniu FL/ADR.
b) Dopuszczalna masa całkowita 16.000 kg.
c) Przystosowana do współpracy z pojazdem samochodowym.
d) Zawieszenie podwozia pneumatyczne
e) Układ hamulcowy pneumatyczny z ABS + hamulec parkingowy, wyposażony w system łączący z układem
hamulcowym holującego pojazdu samochodowego.
f) Instalacja elektryczna 24V w wykonaniu ADR ze standardowym złączem łączącym przyczepę z holującym ją
pojazdem samochodowym.
Wymagania ogólne dla zbiornika
a) Urządzenie fabrycznie nowe
b) Zbiornik wykonany ze stopu aluminium jako dwukomorowy o przekroju kufrowym.
c) Konstrukcja zgodna z aktualnymi przepisami ADR.
d) Minimalna pojemność zbiornika na paliwo JET-A1 16.000 litrów, podzielona w proporcji 10.000/6.000 litrów
na dwie komory.
e) Właz inspekcyjny na każdą komorę. Pokrywy włazów Φ 500 wg. EN 13317.
f) Zawór wentylacyjny z zabezpieczeniem p.ogniowym na każdą komorę.
g) Zawór wahadła gazowego
h) Zawór denny umieszczony w najniższym punkcie każdej komory zbiornika , sterowany pneumatycznie.
i) Napełnianie każdej komory cysterny oddzielnie:
oddolne przez przyłącza API oraz system zawracania oparów i sygnalizacją przepełnienia. Przyłącza API
umieszczone w zamykanej żaluzją szafce usytuowanej w przestrzeni pomiędzy osiami podwozia
odgórne poprzez otwór wlewowy Φ 250 umieszczony w pokrywie włazu
j) Odstojniki wody umieszczone w najniższym punkcie każdej komory wypoziomowanego zbiornika z zaworami
sterowanymi ręcznie umożliwiającymi zlewanie odstoju.
Spełniane normy i certyfikaty
a) Norma PN-EN 12312-5
b) API 1581 edycja 5
c) ADR dla pojazdów przewożących materiały niebezp.
Dokumentacja
a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim, pozostała dokumentacja powinna
być dostarczona w j. polskim lub angielskim.
b) Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a
dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa



PL  Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 9 / 31

użytkowania wyrobu.
c) Autoryzowany przez producenta Katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j.
polskim lub w j. angielskim.
d) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części, instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć
dostarczonego modelu wyrobu, (w tym konkretnej wersji - jeżeli to ma zastosowanie).
e) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty
podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania
f) Tam gdzie to wymagane z mocy prawa, poziom autoryzacji tłumaczenia dokumentacji, w tym; Orzeczeń,
Certyfikatów lub dokumentów podobnych, będzie terminowo zagwarantowany przez producenta na jego koszt i
odpowiedzialność.
g) Przyjęcie dokumentacji, po jej analizie i akceptacji przez zamawiającego.
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 zamiennych, oraz dostaw
dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 48 godzin lub 2 dni, od daty
zgłoszenia zamówienia.
Wyposażenie dodatkowe
a) Przewody uziemiające z kablami uziemiającymi zakończonymi uchwytami „krokodyl” umieszczonymi na
zwijadłach napędzanych mechanicznie, mechanizmem sprężynowym lub pneumatycznie
b) Pasek antystatyczny łączący konstrukcję przyczepy z gruntem,
c) Zabudowana w przestrzeni pomiędzy osiami podwozia zamykana na klucz szafka na naczynia i przyrządy do
wykonywania bieżących testów jakości paliwa. Minimalne wymiary szafki 500 x 500 x 500 mm.
d) Drabina aluminiowa z tyłu zbiornika umożliwiająca wejście do włazów inspekcyjnych i pomost do obsługi
armatury umieszczonej na górnej ścianie zbiornika.
e) Dwa węże załodowczo-rozładunkowe ze złączami DN 80 , L=4,5 mb.
f) Dwa schowki na węże załodowczo-rozładunkowe.
g) Błotniki osłonowe wykonane z poliestru.
h) Koło zapasowe z oponą identyczną jak opony kół jezdnych podwozia przyczepy.
i) Gaśnice 2 szt. umieszczone z każdej strony w uchwytach pozwalających na szybkie ich wyjęcie zawierające
od 9 do 12 kg środka proszkowego BC lub ABC,
j) Dwa kliny pod koła z mocowaniem.
k) Zamykana roletą szafka mieszcząca złącza operacyjne
Szkolenie personelu
a) Wykonawca przeszkoli 2 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie, przed terminem dostawy
wyrobu loco PL Lublin,
b) Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu zmawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz
przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów,
konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę
wyrobu,
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c) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty Wykonawcy. Wzory w/w dokumentów będą
uzgodnione pomiędzy Stronami,
d) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez
odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania.
e) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a Wykonawcą,
f) Wykonawca zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające
bezpieczną eksploatację wyrobu,
g) W okresie 4 lat, na wniosek zamawiającego, producent zapewni możliwość przyjęcia personelu
zamawiającego na kursy doszkalające oraz kontrole okresowe (roczne) typu „refreshment”, w zakresie
dotyczącym budowy i obsługi dostarczonego wyrobu,
h) Koszty konsultacji i szkoleń opisanych w pkt.g personelu zamawiającego, będą przedmiotem oddzielnych
uzgodnień pomiędzy dostawą i zamawiającym,
Inne
a) Standard i kolor pokrycia lakierniczego wyrobu: RAL 9016
b) Gwarancja Wykonawcy dotycząca skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego: 3 lata od dostawy
c) Wykonawca gwarantuje spełnienie wymagań ADR w zakresie obowiązującym autocysterny poruszające się
jedynie na terenie portu lotniczego.
d) Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze,
światło pulsujące koloru pomarańczowego .
e) Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo odbiorcy i
napisy identyfikujące użytkownika.
f) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne.
g) Tablica ADR z przodu i tyłu zbiornika cysterny
h) Wykonawca 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.
i) W cenie dostawy urządzenia:
• udział przedstawicieli Zamawiającego w testach wykonywanych na pojeździe przed jego dostawą,
• transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego
III. AUTOCYSTERNA LOTNISKOWA NA PALIWO JET-A1- ZESTAW CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA
AUTOCYSTERNA
Przeznaczenie
a) Transport paliwa lotniczego JET-A1 pomiędzy bazą paliwową a zaopatrywanymi, w to paliwo statkami
powietrznymi bazującymi na „airside „ lotniska
b) Wydawanie handlowe ( z odmierzaniem ilości) paliwa JET-A1 do statków powietrznych
c) Kontrolowane jakościowo odpompowywanie paliwa JET-A1 ze statku powietrznego do zbiornika cysterny
( roztankowanie)
Wymagania ogólne dla ciągnika siodłowego
a) Urządzenie fabrycznie nowe.
b) W całości wykonane w układzie metrycznym.
c) Ciągnik siodłowy w układzie osi 4 x 2, w wykonaniu niskim
d) Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne lub mechaniczne .
e) Układ hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczno-mechaniczny z ABS –system dwukanałowy oraz hamulec
pomocniczy.
f) Układ antypoślizgowy ASR.
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g) Układ blokady hamulców ciągnika i sprzężonej z nim naczepy cysterny uruchamiany automatycznie za
każdym razem kiedy głowice węży wydawczych agregatu dystrybucyjnego, pokrywy szaf dystrybucyjnych są w
innym położeniu niż położenie spoczynkowe.
h) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 420 KM spełniający
normę minimum EURO-5.
i) Skrzynia biegów wraz z systemem przełączania biegów automatyczna.
j) Ogumienie kół zawierające dodatek specjalnej substancji przewodzącej elektryczność lub przewód
uziemiający (plecionkę, pasek gumowy „antystatic”) stykające się z podłożem w czasie jazdy lub postoju.
k) Nośność ciągnika pozwalająca na ciąganie naczepy cysterny na paliwo JET-A1 o pojemności nie mniejszej
niż 34.000 litrów.
l) Konstrukcja ciągnika siodłowego spełniająca wszystkie wymagania aktualnych przepisów ADR dla ciągania
cysterny do przewozu paliwa lotniczego JET-A1.
m) Z łatwym dostępem do serwisu ( autoryzowany przez producenta ciągnika siodłowego serwis w odległości
nie większej niż 20 km od siedziby odbiorcy).
n) Z łatwym dostępem do części zamiennych,
o) Wyposażony w system podgrzewania silnika i kabiny kierowcy podczas postoju.
p) Koło zapasowe z oponą identyczną jak opony kół jezdnych ciągnika. Koło dostarczane luzem nie powiązane
z konstrukcją ciągnika.
Wymagane wyposażenie kabiny ciągnika siodłowego
a) Kabina krótka tz. „dzienna", dwumiejscowa, amortyzowana, z izolacją dźwiękochłonną.
b) Kierownica z lewej strony.
c) Kolumna kierownicy regulowana.
d) Prędkościomierz, obrotomierz, liczniki km i mth silnika oraz tachograf dla jednego kierowcy – wszystkie z
homologacją.
e) Wyskalowanie wszystkich wskaźników w jednostkach SI.
f) Zabudowana w kabinie w widocznym miejscu lampka koloru pomarańczowego ostrzegająca o zdjęciu z
położenia spoczynkowego jakiegokolwiek elementu chronionego blokadą hamulców,
g) Szyba przednia z osłoną przeciwsłoneczną.
h) Wysoko wydajny system odszraniania szyby przedniej.
i) Szyby boczne sterowane elektrycznie.
j) Po dwa elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne szerokokątne po lewej i prawej stronie, w tym co najmniej
jedno lustro po każdej stronie ogrzewane elektrycznie.
k) Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości.
l) Fotel kierowcy na poduszce powietrznej z regulacją ustawienia wysokości, kątów nachylenia siedziska i
oparcia oraz podparcia lędźwiowego kręgosłupa.
m) Fotel pasażera w wyposażeniu standardowym.
n) 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera.
o) Wielostopniowa wentylacja kabiny z obiegiem zamkniętym.
p) Sygnał akustyczny biegu wstecznego.
q) Zamontowany na zewnątrz pojazdu i wyraźnie oznakowany tabliczką wyjaśniającą jego przeznaczenie
wyłącznik awaryjny silnika
r) Instalacja elektryczna 24 V ekranowana, przystosowana do radiokomunikacji.
s) Koło zapasowe z oponą identyczną jak opony kół jezdnych ciągnika siodłowego, komplet podstawowych
narzędzi obsługowych.
Wymagania ogólne dla naczepy cysterny
a) Urządzenie fabrycznie nowe,
b) Jednokomorowy zbiornik cysterny naczepy wykonany ze stopu aluminium. Konstrukcja zgodna z aktualnymi
przepisami ADR.
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c) Dwa włazy inspekcyjne. Pokrywa włazu Φ 500 wg EN 13317
d) Minimalna pojemność zbiornika na paliwo JET-A1 34.000 litrów.
e) Wykonane jako naczepa niskoprofilowa przystosowana do wykonywania operacji tankowania i
roztankowywania pod skrzydłem samolotu. Maksymalna wysokość naczepy w położeniu sprzężonej z
ciągnikiem siodłowym nie wyższa niż 2800 mm
f) Napełnianie zbiornika naczepy oddolne przez przyłącza API oraz system zawracania oparów.
g) Zespół jezdny naczepy jednoosiowy z kołami bliźniaczymi bezdętkowymi.
h) Zawieszenie zespołu jezdnego pneumatyczne.
i) Połączenie ciągnika z naczepą za pośrednictwem stałej obrotnicy
j) Układ hamulcowy zespołu jezdnego dwuobwodowy wyposażony w ABS –system dwukanałowy.
k) Pneumatyczny hamulec parkowania.
l) Przepływ paliwa pomiędzy zbiornikiem naczepy, a węzłem dystrybucyjnym realizowany za pomocą łącza
obrotowego
m) Koło zapasowe z oponą identyczną jak opony kół jezdnych podwozia naczepy.
Wymagania ogólne zespołu dystrybucyjnego
a) Zespół dystrybucyjny ( szafa) zabudowany w tylnej części ramy ciągnika siodłowego przed sprzęgiem.
Operacyjny dostęp z lewej strony
b) Pompa paliwa samozasysająca o wydajności w linii tankowania ciśnieniowego nie mniejszej niż 1500 l/min.
napędzana hydraulicznie od przystawki odbioru mocy z silnika lub skrzyni biegów ciągnika siodłowego.
c) Wydajność systemu w linii odpompowywania ( roztankowania) w układzie zamkniętym ok. 350 l/min.
d) Pomiar ilości przepompowywanego paliwa w linii odpompowywania technologiczny ( bez legalizacji GUM).
g) Wydawanie paliwa do i odpompowywanie ze zbiorników statków powietrznych poprzez zespół filtrów
separacyjnych oczyszczających paliwo z zanieczyszczeń o średnicy większej niż 0,5 µm i koalescencyjnych
( separujących z paliwa wodę ) z dokładnością nie mniejszą niż 5 ppm., zgodnie z wymaganiami normy API
1581 edycja kategoria C.
h) Zamontowany na linii wydawania paliwa elektroniczny licznik –przepływomierz- akceptowalny przez Główny
Urząd Miar jako odmierzacz do celów handlowych połączony z drukarką umożliwiającą emitowanie pokwitowań
wykonanych operacji wydania paliwa do statku powietrznego.
i) Manometr różnicowy do kontroli sprawności filtra paliwa z funkcją autotestu .
j) Odstojnik wody z zaworem spustu odstoju,
k) Złącze do poboru próbek paliwa na wyjściu z zespołu filtra.
l) Programowalny system przepływu paliwa. Zdjęcie z pozycji spoczynkowej głowicy tankującej automatycznie
determinuje wybór pożądanego obiegu paliwa.
m) Regulator przepływu podawanego paliwa.
n) System wydawania paliwa – tankowania ciśnieniowego- wyposażony w dwa węże DN 63 o przekroju Ø 2,5’’
• Jeden z węży o długości nie mniejszej niż 25 mb umieszczony na zwijadle.
• Drugi wąż skojarzony ze stanowiskiem operatora tankowania usytuowanym na ruchomej platformie (opisanej
w pkt.” Dodatkowe wymagania”) o długości gwarantującej luźne ( bez naprężenia) podłączenie głowicy węża ze
złączem tankowania w skrzydle samolotu
o) Obydwa węże wydawcze do tankowania ciśnieniowego zaopatrzone w standardowe złącza „Carter” z
regulatorem –ogranicznikiem ciśnienia podawanego paliwa
p) Wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa „deadman”, zapewniający wyłączenie przepływu paliwa w
przypadku niedyspozycji, operatora nadzorującego proces tankowania ciśnieniowego
Spełniane normy i certyfikaty a) Norma PN-EN 12312-5
b) API 1581 edycja 5
c) ADR dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
Dokumentacja
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a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim, pozostała dokumentacja powinna
być dostarczona w j. polskim lub angielskim.
b) Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a
dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
użytkowania wyrobu.
c) Autoryzowany przez producenta Katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j.
polskim lub w j. angielskim.
d) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części, instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć
dostarczonego modelu wyrobu, (w tym konkretnej wersji - jeżeli to ma zastosowanie).
e) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty
podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania
f) Tam gdzie to wymagane z mocy prawa, poziom autoryzacji tłumaczenia dokumentacji, w tym; Orzeczeń,
Certyfikatów lub dokumentów podobnych, będzie terminowo zagwarantowany przez producenta na jego koszt i
odpowiedzialność.
g) Przyjęcie dokumentacji, po jej analizie i akceptacji przez zamawiającego.
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 zamiennych, oraz dostaw
dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 48 godzin lub 2 dni, od daty
zgłoszenia zamówienia.
Wyposażenie dodatkowe
a) Przewody uziemiające z kablami uziemiającymi zakończonymi uchwytami „krokodyl” umieszczonymi na
zwijadłach napędzanych mechanicznie, mechanizmem sprężynowym lub pneumatycznie
b) Zabudowany na ramie ciągnika pomiędzy kabiną kierowcy, a szafą zespołu dystrybucyjnego, podnoszony
mechanizmem napędzanym hydraulicznie pomost umożliwiający podniesienie operatora tankowania do
poziomu umożliwiającego podłączenie głowic tankowania ciśnieniowego „Carter” do złącz w skrzydłowych
zbiornikach statków powietrznych. Wysokość podnoszenia podłogi pomostu liczona od gruntu 3.500 mm.
Wejście do balkonu pomostu po tej samej stronie, na którą rozwijany jest wąż tankowania ciśnieniowego.
c) Pomost wyposażony w balustradę zabezpieczającą pracującego na wysokości operatora w drugą
odrębną głowicę „Carter”, oraz zamocowany przegubowo reflektor zasilany z instalacji elektrycznej ciągnika
umożliwiający oświetlenie miejsca złączania głowicy „Cartera” ze złączem tankowania w skrzydle samolotu
d) Sterowanie zmianą położenia pomostu z panelu umieszczonego na jego balustradzie.
e) Zamykana pokrywą unoszoną na zawiasie w górę obudowa węzła dystrybucyjnego. Wnętrze węzła
dystrybucyjnego oświetlane bezpiecznym źródłem zasilanym z instalacji elektrycznej ciągnika,
f) Zabudowany po lewej stronie nad szafą węzła dystrybucyjnego elektroniczny wyświetlacz ( sterowany
sygnałem z legalizowanego przepływomierza) o dużym kontraście zobrazowania wskazujący w litrach ilość
wydanego lub odpompowanego paliwa. Wysokość cyfr wyświetlanych nie mniejsza niż 150 mm.
g) Zabudowana w sąsiedztwie szafy węzła dystrybucyjnego zamykana szafka na naczynia i przyrządy do
wykonywania bieżących testów jakości paliwa. Minimalne wymiary szafki : 500 x 800 x 500 mm.
h) Zabudowany w sąsiedztwie węzła dystrybucyjnego aluminiowy zbiornik o pojemności ca. 50 litrów z
zamykanym łatwo dostępnym wlewem o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, przeznaczony na czasowe
przechowywanie paliwa zlewanego jako odstoje lub po wykonanych testach sprawdzających. Zbiornik
dodatkowo winien być wyposażony w zawór zlewowy umożliwiający całkowite jego grawitacyjne opróżnienie.
i) Przenośne światła migające z własnym źródłem zasilania.
j) Gaśnice 2 szt. umieszczone z każdej strony w obudowie pozwalającej na szybkie ich wyjęcie zawierające od
9 do 12 kg środka proszkowego BC lub ABC.
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k) Drabina aluminiowa z tyłu zbiornika umożliwiająca wejście do włazów inspekcyjnych.
Szkolenie personelu
a) Wykonawca przeszkoli 4 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie, przed terminem dostawy
wyrobu loco PL Lublin,
b) Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu zmawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz
przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów,
konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę
wyrobu,
c) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty Wykonawcy. Wzory w/w dokumentów będą
uzgodnione pomiędzy Stronami,
d) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez
odpowiednie instytucje lub władze, Wykonawca wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania.
e) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a Wykonawca,
f) Wykonawca zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające
bezpieczną eksploatację wyrobu,
g) W okresie 4 lat, na wniosek zamawiającego, producent zapewni możliwość przyjęcia personelu
zamawiającego na kursy doszkalające oraz kontrole okresowe (roczne) typu „refreshment”, w zakresie
dotyczącym budowy i obsługi dostarczonego wyrobu,
h) Koszty konsultacji i szkoleń opisanych w pkt.g personelu zamawiającego, będą przedmiotem oddzielnych
uzgodnień pomiędzy dostawcą i zamawiającym,
Inne a) Wyrób będzie przystosowany do montażu systemu łączności radiowej obowiązującej w PL Lublin
b) Wykonawca uzgodni z zamawiającym miejsce na montaż wyposażenia radiowego, sposób okablowania,
miejsce montażu anteny oraz systemu zasilania.
c) Standard i kolor pokrycia lakierniczego wyrobu: RAL 9016
d) Zabezpieczenie antykorozyjne: w standardzie przewidywanym dla pojazdów samochodowych.
e) Gwarancja producenta dotycząca skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego: 3 lata od dostawy,
f) Wykonawca gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. ochrony
środowiska naturalnego.
g) Wykonawca gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli to
wymagane).
h) Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo PL Lublin i
napisy identyfikujące użytkownika.
i) Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze,
światło pulsujące koloru pomarańczowego oraz źródło zasilania elektrycznego,
j) Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne dostarczane luzem,
k) Wykonawca 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
l) W cenie urządzenia:
• transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego
• udział przedstawicieli Zamawiającego w testach wykonywanych na pojeździe przed jego dostawą,

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34960000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie
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II.1.8) Części:  (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych :
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
powyżej 400 000.00 euro

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :   tak   nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana)  _____albo Zakres: między  :  _____  i :  _____
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach :  5   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy)
900000.00 PLN

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:(jeżeli dotyczy)
Dowolna

III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawne
go łączących go z nimi stosunków.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez
wykonawców dokumenty i oświadczenia.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1. muszą zostać spełnione przez wykonawców
łącznie;
2) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o
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których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych musi zostać wykazany przez każdego z
wykonawców.
5. Należy przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. oświadczenie:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
— posiadania wiedzy i doświadczenia,
— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
— sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu w przypadku osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu,
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu.
6. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkana poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń— zastępuje
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 5.2. i 6.
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8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
8.1. w pkt 5.2.2), 5.2.3), 5.2.4). i 5.2.6). – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
8.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
8.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
8.2. pkt 5.2.5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w:
9.1. pkt 8.1.1, 8.1.3, 8.2. - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu;
9.2. pkt 8.1.2. - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia:
1) oświadczenie wymagane w pkt 5.1. winno być złożone wspólnie przez wykonawców.
2) dokumenty wymagane w pkt 5.2 winien złożyć każdy wykonawca.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 5.1. winno być składane w
formie oryginału.
4) Dokumenty, o których mowa w pkt 5.2., 6. 8 i 9 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”.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt 7, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów: Wykonawca musi wykazać, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: na
kwotę co najmniej 3000000.00 PLN
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, których opis
sposobu oceny spełniania został dokonany przez
Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty:
Informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej w których Wykonawca
posiada rachunek potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych, lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu. Każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie składa w/
w dokumenty oddzielnie, a warunki muszą spełniać
wspólnie. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spełnienia
tego warunku przez Wykonawców składających
oferę w postępowaniu
wspólną wystarczy złożenie tego (tych) dokumentów
przez tego/tych Wykonawcę/Wykonawców, który/
którzy spełnia/spełniają ten warunek). Wykonawca
może polegać na zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji 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 wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26ust. 2b uPzp, Zamawiający wymaga
przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmioty
te posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy – dotyczącej tych podmiotów.
W przypadku, gdy kwoty złożonych przez Wykonawcę
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dokumentów finansowych wyrażone są w walucie innej
niż PLN Zamawiający w celu oceny spełnienia
warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia dokona przeliczenia wartości tych kwot
z walut obcych na PLN przy zastosowaniu średniego
kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
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, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, wykażą się należytym wykonaniem dostaw
polegających na:
dostawie min. 1 autocysternę
lotniskową na paliwo JET-A1oraz min. 1 przyczepę
cysternę na paliwo JET-A1.
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
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 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
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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).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :   tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :   tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w

ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:(jeżeli dotyczy)
ZP/C/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
 tak   nie
(jeżeli tak)

Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Podać cenę:  _____   Podać cenę:  _____ 
Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:(jeżeli jest znana,
w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  27/03/2012  (dd/mm/rrrr)   Godzina: 12:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : 27/03/2012        (dd/mm/rrrr)    Godzina:  12:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość :  Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Hempla 6 ,20- 008 Lublin
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Ofertę wraz dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi wypełnienie wymaganych warunków winien być
złożone w zamkniętej kopercie opisanej w następujący
sposób: „Oferta – " Dostawa fabrycznie nowej: • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A+ przyczepa
cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A
+ przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową", do dnia określonego w sekcji
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w siedzibie Portu Lotniczego
Lublin S.A., przy ul.
Hempla 6, 20-008 Lublin, I piętro, sekretariat.
SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Zamawiającego: www.portlotniczy.lublin.pl ( zakładka bip).

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)
Tel.: _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
Tel.: _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki
PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 16 / 20
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązanyna podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
5.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia,
5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
15/02/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-024395



PL  Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 28 / 31

Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów:  _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów:  _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów:  _____
E-mail: _____
Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____
Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 



PL  Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 29 / 31

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   Dostawa fabrycznie nowej: • Autocysterny
lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową
• Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez
autocysternę lotniskową
Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo
Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/17/WE

 
Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]
27 Inne usługi

  
  

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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