
 
 

                               Lublin, dn.20.04.2012r. 

 

Dot. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu lotniskowego  

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.Urz.UE pod nr 2012/S 65-106675 w dn. 03/04/2012. 

Część I- kompaktowa oczyszczarka lotniskowa 

Pytanie 1: 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.   

Pytanie 2: 

 

Odpowiedź 2: 

Nie, ze względu na ochronę lamp zagłębionych w środkowej części pasa startowego. Układ 

hydrauliczny powinien zapewniać sztywne dociskanie listwy zgarniającej do nawierzchni 

oraz tzw. opcję „pływającą” położenia pługa. 

Pytanie 3: 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy pługa bez klap bocznych. Klapy powinny 

być łatwe w montażu i demontażu. 

 

http://bip.portlotniczy.lublin.pl/tresc.php?artykul=79


 
 

 

Pytanie 4: 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 5: 

 

Odpowiedź nr 5: 

Nie. 

Pytanie6: 

 

Odpowiedź 6: 

Nie.  

Pytanie 7: 

 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający uzupełnia wskazany zapis o słowo zewnętrzne źródło zasilania do rozruchu 

silnika oczyszczarki. Może być to złącze burtowe lub podobne do podłączenia zewnętrznego 

źródła zasilania.  Jednocześnie pkt.  4.1.1.6. Napęd , t)  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Zewnętrzne dodatkowe źródło zasilania 24 V do rozruchu silnika oczyszczarki.  

 

 



 
 

 

 

Pytanie 8: 

 

Odpowiedź 8: 

Oczyszczarka nie będzie poruszać się po drogach publicznych. Zamawiający jest świadomy 

faktu, że jej szerokość wynosi ok. 5 metrów. Jeżeli dla tych warunków koniecznym jest 

spełnienie wymagań homologacyjnych lub przepisów dozoru technicznego dla całości 

urządzenia lub jakiejkolwiek części  składowej to dostawca powinien spełnić to wymaganie. 

Pytanie 9: 

 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego zapisu. Zamawiający interpretuje 

treść  tego punktu  jako dostarczenie standardowego pakietu dokumentacji narzędzi i 

wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. 

 

Pytanie 10: 

 

Odpowiedź 10: 

Tak, pod warunkiem, że dostęp do katalogu nie jest specjalnie chroniony, jest łatwo dostępny, 

i że nie jest płatny ekstra w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.   

Jednocześnie pkt. 4.1.1.4. lit. c), 4.1.2.4. lit. c),   4.1.3.4. lit. c),  4.1.4.4. lit. c),  4.1.5.4. lit. c) 

SIWZ,  otrzymują brzmienie: Autoryzowany przez producenta Katalog części zamiennych 

wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub w j. angielskim. Zamawiający 

dopuszcza możliwość dostarczenia katalogów części zamiennych w wersji on-line z dostępem 



 
 

internetowym, jednak dostęp do katalogu nie jest specjalnie chroniony, jest łatwo dostępny, i 

że nie jest płatny ekstra w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.   

 

Część II- oczyszczarka lotniskowa w wersji do ciągnika siodłowego 

Pytanie 11: 

 

Odpowiedź 11: 

Nie. 

Pytanie 12: 

 

Odpowiedź 12: 

Tak.  

 

Pytanie 13: 

 

Odpowiedź 13: 

Nie.  

Pytanie 14: 

 

Odpowiedź 14: 

Nie, ze względu na ochronę lamp zagłębionych w środkowej części pasa startowego. Układ 

hydrauliczny powinien zapewniać sztywne dociskanie listwy zgarniającej do nawierzchni 

oraz tzw. opcję „pływającą” położenia pługa, jak to opisano w SIWZ. 

Pytanie 15: 



 
 

 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt. 4.1.2.5 ppkt a) SIWZ. 

Pytanie 16: 

 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 17: 

 

Odpowiedź 17: 

Nie. 

Pytanie 18: 

 

Odpowiedź 18: 

Zamawiający uzupełnia wskazany zapis o słowo zewnętrzne źródło zasilania do rozruchu 

silnika oczyszczarki. Może być to złącze burtowe lub podobne do podłączenia zewnętrznego 

źródła zasilania. Jednocześnie pkt. 4.1.2.6 ppkt. k) SIWZ otrzymuje brzmienie:  Zewnętrzne 

dodatkowe źródło zasilania 24 V do rozruchu silnika oczyszczarki.  

 

Pytanie 19: 

 



 
 

Odpowiedź 19: 

Dotyczy kompletnego zestawu.  Zastosowanie słów homologacja i dozór techniczny –jak w 

odpowiedzi do pytania nr 8 dla kompaktowej oczyszczarki. 

Pytanie 20: 

 

Odpowiedź 20: 

Zamawiający dostarczy logo w formie naklejki, potem pokrycie lakierem bezbarwnym. 

Pytanie 21: 

 

Odpowiedź 21: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego zapisu. Zamawiający interpretuje 

treść  tego punktu  jako dostarczenie standardowego pakietu dokumentacji narzędzi i 

wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. 

Pytanie 22: 

 

Odpowiedź 22: 

Tak, pod warunkiem, że dostęp do katalogu nie jest specjalnie chroniony, jest łatwo dostępny, 

i że nie jest płatny ekstra w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.  Jednocześnie pkt. 

4.1.1.4. lit. c) SIWZ otrzymuje brzmienie: Autoryzowany przez producenta Katalog części 

zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub w j. angielskim. 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia katalogów części zamiennych w wersji on-

line z dostępem internetowym, jednak dostęp do katalogu nie jest specjalnie chroniony, jest 

łatwo dostępny, i że nie jest płatny ekstra w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.   

 

Część V- zamiatarka lotniskowa dużej wydajności 

Pytanie 23: 



 
 

 

Odpowiedź 23: 

Zamawiający dopuszcza szczotkę walcową w zamiatarce lotniskowej dużej wydajności o 

średnicy od 300 do 400 mm. Jednocześnie pkt 4.1.3.2. e) 2 SIWZ :  Szczotka walcowa o 

średnicy min. 300 mm do 400 mm z elementami kasetowymi wymienialnymi . 

 

Pytanie 24: 

 

Odpowiedź 24: 

Możliwość zasysania standardowej pustej plastikowej butelki poj. 1,5 litra. 

Pytanie 25: 

 

Odpowiedź 25: 

Nie. 

Pytanie 26: 

 

Odpowiedź 26: 

Pakiet zimowy rozumiany tu jako dodatkowe szczotki talerzowe obrotowe i szczotka 

walcowa specjalnie przystosowane do pracy w warunkach utrzymania zimowego. Mogą to 

być elementy wymienne szczotek zalecane do zabudowy na czas eksploatacji oczyszczarki w 

warunkach zimowych – 1 kpl. 

Pytanie 27: 

 

Odpowiedź 27: 



 
 

Zamiatarka nie będzie poruszać się po drogach publicznych. Jeżeli dla tych warunków 

koniecznym jest spełnienie wymagań homologacyjnych lub przepisów dozoru technicznego 

dla całości urządzenia lub jakiejkolwiek części  składowej to dostawca powinien spełnić to 

wymaganie. 

Pytanie 28: 

 

Odpowiedź 28: 

Zamawiający rozumie to jako typowe podstawki pod koła pojedyncze lub podwójne (tandem 

lub bliźniaki połączone sznurem. 

 

Część IV dostawa fabrycznie nowej posypywarko zraszarki 

Pytanie 29: 

 

Odpowiedź 29: 

Tak.  Zamawiający dopuszcza bez hydromieszania i jednocześnie pkt. 4.1.4. pkt 5 ppkt i) 

SIWZ zostaje wykreślony. 

Pytanie 30: 

 

Odpowiedź 30: 

Na zbiorniku może być odpowiednio zabezpieczona rurka wodowskazowa. W kabinie 

kierowcy cyfrowy wyświetlacz danych. Jednocześnie pkt 4.1.4.2 pkt  7lit e)SIWZ  otrzymuje 

brzmienie: Cyfrowy wyświetlacz poziomu płynu w zbiorniku zamontowany na zewnątrz, na 

zbiorniku oraz w kabinie kierowcy z miernikiem ilości wylanego środka oraz wskazujący 

szerokość polewania i stan pracy urządzenia  



 
 

Pytanie 31: 

 

Odpowiedź 31: 

Posypywarko zraszarka nie będzie poruszać się po drogach publicznych. Jeżeli dla tych 

warunków koniecznym jest spełnienie wymagań homologacyjnych lub przepisów dozoru 

technicznego dla całości urządzenia lub jakiejkolwiek części  składowej, to dostawca 

powinien spełnić to wymaganie. Termin dostawy zostały przesunięty : 28.05.-01.10.12r. 

Pytanie 32: 

 

Odpowiedź 32: 

Zamawiający rozumie to jako typowe podstawki pod koła pojedyncze lub podwójne (tandem 

lub bliźniaki połączone sznurem. 

 

Część III- pług wirnikowy samojezdny 

Pytanie 33: 

 

Odpowiedź 33: 

Nie. 

Pytanie 34: 

 

Odpowiedź 34: 



 
 

Pług nie będzie poruszać się po drogach publicznych. Jeżeli dla tych warunków koniecznym 

jest spełnienie wymagań homologacyjnych lub przepisów dozoru technicznego dla całości 

urządzenia lub jakiejkolwiek części  składowej, to dostawca powinien spełnić to wymaganie. 

Termin dostawy zostały przesunięty : 28.05.-01.10.12r. 

Pytanie 35: 

 

Odpowiedź 35: 

Zamawiający rozumie to jako typowe podstawki pod koła pojedyncze lub podwójne (tandem 

lub bliźniaki połączone sznurem. 

Pytanie 36: 

 

Odpowiedź 36: 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia po dostawie wyrobu, natychmiast po 

dostawie, w ciągu 1 tygodnia. 

Jednocześnie pkt 4.2. ppkt a) SIWZ otrzymuje brzmienie:  

 

w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego 

(podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobu) , w uzgodnionym 

terminie,  przed terminem dostawy wyrobu loko PL Lublin lub po dostawie wyrobu, 

natychmiast po dostawie, w ciągu  1 tygodnia.  

 

Pytanie 37: 

 

Odpowiedź 37: 

Nie,  Zamawiający podtrzymuje wymagania jak w SIWZ. 

Pytanie 38: 



 
 

 

Odpowiedź 38: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 39: 

 

 

 

 



 
 

Odpowiedź 39: 

Ad.1. Zamawiający dokonuje zmiany terminu dostaw w sposób następujący: 

Dla części I: 28.05-1.10.2012r.  

Dla części II: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy  

Dla części III: 28.05-1.10.2012r. 

Dla części IV: 28.05-1.10.2012r. 

Dla części V: 28.05-1.10.2012r. 

 

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. 

Ad.3.  pkt. 1 Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i jednocześnie dokonuje 

korekty zapisu § 7 ust 1 i otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu Umowy, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 

0,1% brutto kwoty określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 

 

Pkt.4 zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. 

Pkt.5 Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i jednocześnie dokonuje korekty 

zapisu § 7 ust 5 i otrzymuje następujące brzmienie: 

5. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek podczas odbioru techniczno-jakościowego, w 

terminie określonym w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 6, Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia. 

 

Pkt.10 zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 

 

Pytanie 40: 

 

Odpowiedź 40: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 



 
 

Pytanie 41: 

 

Odpowiedź 41: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Jednocześnie pkt 4.1.2.2. lit d) pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie : 

Prędkość obrotowa szczotki – min od 0 do 850 obrotów/min  

 

Pytanie 42: 

 

Odpowiedź 42: 

Tak. Jednocześnie pkt. 4.1.2.7  otrzymuje brzmienie: 

Obudowa silnika oczyszczarki podnoszona elektro-hydraulicznie lub ręczne. 

 

Pytanie 43: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szczotki o średnicy 940 mm? 

Odpowiedź 43: 

Nie. 

Pytanie 44: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania oczyszczarek lotniskowych w wersji 

do ciągnika siodłowego, w których prędkość wylotu powietrza z dyszy wentylatora mierzona 

przy wylocie z dyszy osiąga wartość 111m/s? 

Odpowiedź 44: 

Nie. 



 
 

Pytanie 45: 

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji dostawy przedmiotowych 

oczyszczarek do 7 miesięcy? 

Odpowiedź 45: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu. 

Pytanie 46: 

 

Odpowiedź 46: 

Ad.1.  Nie. 

Ad.2. Zamawiający wyjaśnia iż, w przypadku kolizji, która jest bezpośrednio związana z 

uszkodzeniem zespołu napędowego, transmisji mocy, układu chłodzenia zasilania energią 

elektryczną jakiegokolwiek elementu zespołu napędowego, instalacji paliwowej. 

Pytanie 47: 

 

Odpowiedź 47: 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu dostawy zamiatarki lotniskowej dużej wydajności (1 

szt.)- część V: 28.05-01.10.2012r. 

 

 

Pytanie 48: 

 

Odpowiedź 48: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 49: 



 
 

W projekcie umowy są rażąco wysokie kary za opóźnienia w wykonaniu Umowy oraz w 

przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek podczas odbioru techniczno-jakościowego, 

wnioskujemy o zmniejszenie niniejszych kar umownych. 

Odpowiedź nr 49: 

Zamawiający dokonuje korekty zapisu § 7 ust 1 i otrzymuje on następujące brzmienie: 

1. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu Umowy, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 

0,1% brutto kwoty określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 

 

oraz 

§ 7 ust 5 i otrzymuje następujące brzmienie: 

5. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek podczas odbioru techniczno-jakościowego, w 

terminie określonym w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 6, Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia. 

 

Pytanie nr 50: 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem możliwości wykorzystania klap bocznych 

ograniczających możliwość przysapywania śniegu na lewą/prawą stronę pługa? Czy klapy 

mają być zamontowane na pługu czy też ich montaż ma nastąpić w okresie późniejszym? 

 

Odpowiedź nr 50: 

Klapy powinny zabezpieczać przed przesypywaniem się śniegu na lewą i prawą stronę pługa 

podczas pracy pługa w pozycji neutralnej, zgarniającej, gdy pług jest ustawiony prostopadle 

do kierunku jazdy. Powinny być łatwo demontowalne. 

Pytanie nr 51: 

Czy Zamawiający dopuści podwozia wszystkich maszyn będących przedmiotem niniejszego 

postępowania w kolorze fabrycznym szarym RAL 7350? 

Odpowiedź nr 51: 

Nie. 

Pytanie nr 52: 

rozdział 4.1.1.6 pkt. a) 

Czy Zamawiający dopuści silnik kompaktowej oczyszczarki lotniskowej o mocy do 435 KM? 

Zastosowanie mocniejszego silnika ułatwia pracę podczas ciężkich warunków z dużym 

opadem mokrego śniegu. 



 
 

 

Odpowiedź nr 52: 

Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie pkt. 4. 1.1.6 pkt a) SIWZ otrzymuje brzmienie:  

 

Silniki o mocy min  320 do 450 KM  

 

Pytanie nr 53: 

część V -zamiatarka lotniskowa dużej wydajności rozdział 4.1.3.2 pkt. e), ppkt 2. 
 Prosimy o sprostowanie niniejszego punktu gdyż w tego typu urządzeniach średnica 

szczotki walcowej mieści się w granicach 350-400 mm. 

Z technicznego punktu widzenia żaden z dostawców na świecie nie jest w stanie podstawić 

szczotki walcowej o średnicy 1000 mm.  

Jednocześnie informujemy, że tego typu szczotki walcowe składają się z pierścieni lub 

szczotek w całości, a nie są to systemy kasetowe.  

Prosimy o ustosunkowanie się do tego punktu. 

 

Odpowiedź nr 53: 

Zamawiający dopuszcza szczotkę walcową w zamiatarce letniskowej dużej wydajności o 

średnicy od 300-400 mm. Jednocześnie pkt 4.1.3.2. pkt e), ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Szczotka walcowa o średnicy min. 300- do 400 mm z elementami kasetowymi 

wymienialnymi  

 

Pytanie nr 54: 

rozdział 4.1.3.2 pkt. h), ppkt 10. 

 Czy Zamawiający wymaga aby płyta magnetyczna była zamontowana na stałe? 

Odpowiedź nr 54: 

Nie. 

Pytanie nr 55: 

rozdział 4.1.3.3, a) 

 Czy Zamawiający dopuści aby silnik napędowy urządzenia spełniał normę 

EUROMOT 3A, która jest również obowiązującą aktualnie normą tj. do końca 2012 roku? 

 

Odpowiedź nr 55: 



 
 

Zgodnie z zapisami siwz, Zamawiający wymaga spełnienia normy EUROMOT 3B. 

 

Pytanie nr 56: 

4.1.4, Część IV dostawa fabrycznie nowej -posypywarko zraszarki (1 szt.) pkt 5, ppkt i)   

 

 Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego co rozumie przez pojęcie hudromieszania 

(hydromieszania) cieczy w zbiorniku? 

Urządzenia oferowane przez naszą firmę nie wymagają dodatkowego mieszania cieczy. 

Odpowiedź nr 56: 

Zamawiający dopuszcza bez hydromieszania i jednocześnie pkt. 4.1.4. pkt 5 ppkt i) SIWZ 

zostaje wykreśony. 

 

Pytanie nr 57: 

4.1.4.7 Wyposażenie dodatkowe. 

 Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „hak holowniczy z tyłu urządzenia” w związku z 

tym, że talerze rozsypujące oraz system ramion i dysz spryskujących zamontowane są w 

tylnej części pojazdu co oznacza, że fizycznie nie ma możliwości aby to urządzenie służyło 

do holowania innych pojazdów.  

 

Odpowiedź nr 57: 

Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie pkt. 4.1.4.7. a) SIWZ otrzymuje brzmienie:  

Hak holowniczy z przodu– 1 szt.  

 

 


