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Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa 2 sztuk
żurawi słupowych obrotowych dla Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce i Morskiej

        Stacji Ratowniczej w Łebie, znak postępowania: NZ- NT/I/PN/06/09

Odpowiedzi na pytania nr 2 - 9

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm., ostatnia zm: Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz.742)
Zamawiający informuje, że w dniach 09 – 10 września 2009 r. wpłynęły niżej wymienione
pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie nr 2 :
Obrót 360 0  żurawia oznacza obrót jednokrotny czy wielokrotny?
Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 2:
Obrót żurawia oznacza obrót jednokrotny.

Pytanie nr 3 :
Czy należy wykonać żurawia zgodnie z załączonym rysunkiem tzn. np. zastosować taką
średnicę słupa jaka jest na rysunku?
Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 3:
Średnica słupa nie musi być taka jak na rysunku ale powinna być zbliżona do Ф 610 mm.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że średnica podstawy słupa musi być taka sama jak na
rysunku, tj. Ф 810 mm.

Pytanie nr 4 :
Czy masy żurawia i wciągarki muszą być zachowane?
Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 4:
Masa całkowita żurawia nie powinna przekraczać 1700 kg.

Pytanie nr 5 :
Kaseta sterownicza ma być na przewodzie czy na słupie żurawia?
Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 5:
Kaseta sterownicza ma być zamontowana na słupie żurawia, zgodnie z rysunkiem żurawia.

Pytanie nr 6 :
Czy wraz z dostawą mają być dostarczone kotwy?
Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 6:
Wraz z dostawą mają być dostarczone kotwy.

Pytanie nr 7 :
Czy podany na rysunku wymiar od podstawy do pierścienia obrotowego tj. 1570 mm jest
istotny i konieczny do zachowania?
Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 7:
Wymiar od podstawy do pierścienia obrotowego tj. 1570 mm nie jest istotny i nie jest
koniczny do zachowania.

Pytanie nr 8 :
Przedstawiona grupa natężenia pracy jest A6, czy dopuszcza się grupę natężenia pracy A5?
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Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 8:
Zamawiający dopuszcza grupę natężenia pracy A5.

Pytanie nr 9 :
Prosimy o wyjaśnienie czy możliwe jest wydłużenie terminu wykonania żurawi z 8 do 11-12
tygodni, ponieważ poważni dostawcy wciągników oferują ich dostawę w terminie 8-10
tygodni?
Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 9:
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu dostawy żurawi.
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