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Załącznik nr 1 b – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych 

przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia 

Opis przedmiotu zamówienia.  

 
Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, 
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, 
ogłoszonego na  dostawy pn. : 
 
„Dostawa sprzętów do obsługi statków powietrznych” 
 
o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm. )  

 
 

Część II – PRZYCZEPY DO TRANSPORTU BAGAŻU – 4 SZT. 
 

Lp. Opis Minimalne wymagania zamawiającego 
Deklaracja 

wykonawcy 
(TAK/NIE)* 

Dodatkowe 

informacje* 

1. PRZYCZEPA DO 
TRANSPORTU 
BAGAŻU- szt. 4 

Urządzenie fabrycznie nowe:   

a) umieszczone na dwuosiowym podwoziu    

b) wykonane  w całości w systemie metrycznym na terenie 
UE, 

  

c) dyszel w wykonaniu standardowym (oczko i 
amortyzator sprężynowy) przewidzianym do 
podczepiania do ciągników lub ciągarek lotniskowych 

  

d) rama i obudowa zabezpieczona przed korozją poprzez 
cynkowanie ogniowe 

  

e) Układ skrętny przyczepy musi umożliwiać   swobodny jej 
skręt, 

  

f) Koła na osiach łożyskowanych z ogumieniem pełnym  
lub pneumatycznym, 

  

g) Wyposażone w hamulec postojowy, którego działanie 
sprzężone jest z położeniem dyszla. Podniesienie 
dyszla w górne położenie lub opuszczenie do poziomu 
gruntu blokuje przednie koła jezdne. 

  

h) Zaczep tylny umożliwiający łączenie kolejnych 
przyczep, 

  

i) obsługiwane przez jednego operatora   
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j) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub 
wyposażenie podobne, 

  

k) Na ściankach czołowych  przedniej i tylnej zostaną 
naniesione w sposób trwały, według wzoru 
dostarczonego przez zamawiającego  logo i napisy 
identyfikujące użytkownika. 

  

l) Wyrób będzie wyposażony w koło  zapasowe jezdne,   

m) Kolor  stelaża- biały , RAL 9016   

n) Kolor plandeki –  ciemno niebieski   

2. Wymagane 
normy i 
certyfikaty 

a) certyfikat CE   

b) zgodnie z normą PN-EN 12312-9, PN-EN 1915-1 i ISO 
14121-1 

  

c) Producent gwarantuje spełnienie wymagań 
homologacyjnych i/lub przepisów dozoru 
technicznego (jeżeli jest to wymagane) 

  

3. Przeznaczenie a) Przyczepa ma służyć do transportu bagażu 
pasażerskiego  luzem pomiędzy sortownią bagażu, a 
statkiem powietrznym i na odwrót. 

  

4. Dane 
techniczne 

a) Przyczepa bez własnego napędu , ciągana , 
przemieszczana  na obszarze „airside” lotniska przy 
pomocy ciągarek lub ciągników lotniskowych. 

  

b) Nośność przyczepy: do 1500 kg   

c) Posiadająca  zabezpieczenia   przeciw spadaniu bagażu 
w czasie jego przewożenia, 

  

d) Wymiary powierzchni ładunkowej ok.                    
2300 x 1500 x 1400 mm 

  

e) Całkowita szerokość nie większa niż 1700 mm,   

f) Wysokość maksymalna wózka (licząc od podłoża)nie 
większa niż   2150 mm, 

  

g) Przedni i tylny bok oraz dach zabudowane płytami       
z poliwęglanu lub materiału podobnego, a  boki 
zabezpieczone plandeką, 

  

h) Naroża  platformy  formie łuków, w celu  
wyeliminowania ostrych krawędzi, 

  

i) Załadunek/rozładunek  lewo-  i  prawostronny  po   
zrolowaniu plandeki 

  

j) Plandeka napinana i rolowana przy pomocy stelaża 
ułatwiającego te operacje 

  

5. Gwarancja, 
serwis 
dokumentacja. 

a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji 

zapewniona na okres 24 miesiące, od daty przyjęcia 

wyrobu przez zamawiającego 

  

b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w 

ramach gwarancji, następuje automatyczne 
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przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, 

zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a) 

c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub 

remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat 

licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego 

  

d) Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego 

dostawy części zamiennych oraz dokumentacji 

dotyczącej wyroby będzie zapewniona w czasie max 

48 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, 

całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, 

  

e) Autoryzowany przez producenta katalog części 

zamiennych wraz z rysunkami powinien być 

dostarczony w j. polskim lub j. angielskim 

  

f) Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w 

języku polskim 

  

g) Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. 

polski) 

  

h) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji 

i procedur obsługowych powinna dotyczyć 

dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej 

wersji- jeżeli ma to zastosowanie) 

  

i) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe 

lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty 

podobne będą dostarczane bezpłatnie do 

zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty 

wydania 

  

j) Wszystkie opisy, napisy informacyjne na 

wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, 

przełączników i wyłączników sterujących opisane w 

języku polskim 

  

k) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje 

techniczne dla personelu zamawiającego, 

zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, 

  

l) Producent 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. 

  



 

 
 

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o. 

Szymany 150 

12-100 Szczytno 

tel./fax: +48 89 544 34 00 

www.mazuryairport.pl 

Nr Rejestru Sądowego 

KRS 0000399439 

Sąd Rejonowy w Olsztynie, 

VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP PL-7451842294, REGON 281345971 

Bank PEKAO SA 

Nr konta: 29124066701111001041806402 

Kapitał zakładowy: 69 621 000,00 PLN 
wpłacono w całości 

 

6. Szkolenia: a) Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad 
bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy, 

  

b) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub 
Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. 

  

c) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego 
dokumentowania wymaga potwierdzenia przez 
odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu 
zapewni terminową realizację tego wymagania 

  

7. Warunki 
Dostawy 
Termin 
dostawy 

DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 
Dostawa do 25.03.2017, lub urządzenie zastępcze o takich 
samych parametrach na czas dostawy urządzenia właściwego 
 

  

 
 

 
* - należy wpisać: 

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry 

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów 

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać 

rzeczywistą wartość parametru w kolumnie 

 
 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość 
i  data 

   
 

   

   
 

   

      

 
 
 

 

 


