Za . nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA REMONTU DOKOWEGO STATKU
m/s SZTORM
Dla pierwszego odnowienia klasy w 2017r.

1.0 DANE STATKU:
1.1 Wymiary g ówne:
Lc= 36,88 m Lpp=33,99 m Bcc=8,09 m H=3,89 m Tmax=2,52 m
1.2 Tona :
Q=200 t BRT=284 RT NRT=85 t
1.3 Uci g i szybko :
V=22,5 w Uci g(na windzie)=27 kN pierwsza warstwa; 11 kN ostatnia warstwa,
Uci g (na palu)=18,5 kN
1.4 Kad ub i nap d:
Kad ub spawany, wykonany ze stopu aluminium: 5083 i 5086 (w stanie utwardzenia
H116; H321)
Dwa silniki marszowe MTU 16V2000M72 o mocy po 1440 kW nap dzaj ce statek poprzez
dwie ruby nastawne oraz jeden silnik pr dko ci maksymalnej MTU12V4000M90 o mocy
2040 kW nap dzaj cy statek poprzez rub o sta ym skoku, ster strumieniowy 100 kW.
1.5 Przeznaczenie i klasa statku:
Ratowniczy, przeznaczony do ratowania ycia na morzu
Statek pod nadzorem PRS: *KM RESCUE VESSEL II AUT NAV 1
1.6 Armator, rok budowy:
Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.
Rok budowy 2012, Grupa Gda ska Stocznia Remontowa.
1.7 Uwagi dotycz ce Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy
1. Wszystkie materia y i cz ci zamienne dostarczy Wykonawca remontu chyba, e
w poni szej Specyfikacji Remontowej powiedziano inaczej.
2. Wycena powinna obejmowa prace dost pu dla ka dego punktu i podpunktu
Specyfikacji Remontowej oraz uwzgl dnienie dostawy, monta u i demonta u
rusztowa , konieczno ci wykorzystania podno ników samochodowych,
konieczno ci wykonania i monta u uchwytów transportowych do demonta u
wa ów rubowych, rub nap dowych i sterów, plandek.
3. Wycena powinna dla ka dej pozycji punktu i podpunktu osobno zawiera koszty
robocizny i osobno potrzebnych do wykonania prac remontowych materia ów.

4. W pozycjach, gdzie cena ca kowita jest iloczynem ceny jednostkowej, nale y
wpisa równie cen jednostkow .
5. Zamawiaj cy mo e w trakcie realizacji remontu odst pi od wykonania
niektórych prac remontowych opisanych w Specyfikacji Remontowej.
6. Do celów ofertowania statek i dokumentacj mo na ogl da w porcie Hel,
telefony na statek 515 850 037 lub 505 050 993. Dokumentacja statku jest
dost pna równie w dzia technicznym: Miros aw Tarkowski, 506 459 923.
7. Kontakt z przedstawicielami f-my Cathelco:
w Polsce: Ryszard Zab udowski: tel. 512-393-938; e-mail ryzaeng@wp.pl
w Anglii: e-mail anna.siodlak@cathelco.com
informacje o monta u uszczelnie dziobowych wa ów rubowych Cedervall.
mo na uzyska na stronie www.WARSILA.
8. Remont zako czony b dzie próbami morskimi z udzia em przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiaj cego i PRS.

2.0 PRACE OGÓLNE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

Przyj cie statku do remontu, obs uga holownikiem.
Pod czenie energii elektrycznej, wody – nale y poda cen dostarczenia 1 m³
i 1 kWh energii elektrycznej oraz koszt operacji pod czenia.
Dostarczenie pojemników na mieci (odbiór pojemników po remoncie).
Zabezpieczenie komunikacji statek – l d, pod czenie telefonu (poda cen
jednostkow za korzystanie z telefonu).
Zabezpieczenie przeciwpo arowe statku w trakcie postoju i podczas trwania
procesów technologicznych.
Zabezpieczenie dost pu do toalet i azienek w czasie postoju statku na doku.
Przygotowanie zbiornika i przyj cie do depozytu paliwa ze statku (ok.30ton) na
czas remontu, przekazanie go na statek po remoncie (punkt nie podlega wycenie
je li technologia remontu dopuszcza pozostawienie paliwa na statku).
Wykonanie niezb dnych os on i zabezpiecze urz dze pok adowych przed
piaskowaniem. Po piaskowaniu sprz tniecie pok adów i nadbudówek.
Zabezpieczenie przed piaskowaniem czujnika echosondy, logu, g owicy „Flir”,
elementów systemu antykorozyjnego Cathelco.

3.0 PRACE DOKOWE
3.1

Dokowanie i wodowanie statku po remoncie dokowym, oraz postój statku na
doku. Nale y wyceni ca kowity czas postoju statku na doku a tak e poda cen
za jeden dzie postoju na doku .
3.2 Mycie cz ci podwodnej kad uba (kad ub aluminiowy) wod pod wysokim
ci nieniem Finalnie powierzchnia do przygotowania i malowania ok. 350 m².
3.3 Piaskowanie ca ej, podwodnej cz ci kad uba wraz z tunelem steru
strumieniowego i p etwami sterów szt. 2 . Piaskowanie wykona cierniwem
niemetalicznym uzyskuj c czyst powierzchni aluminiow .
3.4 Malowanie podwodnej cz ci kad uba zgodnie z technologi dostawcy farb,
firmy International. Malowa 5 warstw, w tym 2 warstwy antykorozyjne,
1 warstwa przek adki i 2 warstwy farby antyporostowej.
Farby i materia y dostarczy Wykonawca
3.5 Burty i nadburcie statku od strony zewn trznej 260 m²:
1. Umy wod pod odpowiednim ci nieniem.

2. Wykona omiatanie cierniwem niemetalicznym.
3. Pomalowa jedn warstw od wie aj co. Farby i materia y dostarczy
Wykonawca.
3.6
Malowanie znaków wolnej burty i znaków zanurzenia zgodnie z planem
malowania – 0,6 m². Farby i materia y dostarczy Wykonawca.
3.7 Dno rufowego slipu odzi ratowniczej pow. 14 m²: umy wod pod wysokim
ci nieniem, wyczy ci 60% (ok. 10 m²) powierzchni uzyskuj c czyst
powierzchni aluminiow . Malowa w technologii przewidzianej dla cz ci
podwodnej kad uba ko cz c wymalowanie warstw farby antyporostowej.
Pozosta powierzchni (ok. 8 m²) przygotowa do malowania
od wie aj cego. Malowa 1 warstw . Farby i materia y dostarczy Wykonawca.
3.8
cuch kotwiczny rozpórkowy kal. 22,5 d ugo ci 152 m wraz z kr tlikami,
kotwica 430 kg, transport na l d i wykonanie pomiaru grubo ci ogniw wg
uzgodnie z PRS. Transport na statek i monta w komorze kotwicznej.
3.9 Transport na l d, oczy ci
cuch i malowa zgodnie z technologi dostawcy
Farb. Farby i materia y dostarczy Wykonawca
3.10 Korki denne i spustowe 22 szt. – wykr ci wszystkie korki stalowe (wykonane
ze stali 316L), przedstawi inspekcji PRS, zakr ci , zabezpieczy .
3.11 Wykona nowe korki szt. 22 ze stop aluminium wg. wzoru i zamontowa
zamiast stalowych. Nale y poda wycen sumaryczn i jednostkow za jeden
korek.
3.12 Oczy ci anody cynkowe zamontowane na kad ubie, p etwach sterowych i w
tunelu steru strumieniowego szt. 32. Zweryfikowa stan.
3.13 Zu yte anody wymieni . Wyceni dostaw i wymian szt. 32 anod typ ZD72B
oraz poda cen dostawy i wymiany 1szt.
3.14 Zdemontowa i zamontowa kraty skrzy zaworów dennych szt.6.
3.15 Wypiaskowa i pomalowa kraty skrzy zaworowych dennych szt.6.
Farby dostarczy Wykonawca.
3.16 Zawory denne i burtowe: przegl d regeneracja i przedstawienie w stanie
rozmontowanym inspekcji PRS.
- rednica Ø 125 szt. 5
- rednica Ø 250 szt. 1
- t oczenie p-py balastowej i po arowej (zawór pneumatyczny) szt. 2:
Ø 50 szt. 1 oraz Ø 65 szt. 1
W maszynowni 1:
- skrzynia kingstonowa PB: przepustnica DN 50 i zawór DN 15.
- skrzynia kingstonowa LB: przepustnica DN 50 szt.2 i zawór DN 15.
- zawory burtowe LB: przepustnica DN 50.
W maszynowni 2:
- Skrzynia kingstonowa PB dziobowa: przepustnica DN 50, zawór DN 50 i DN 15
- Skrzynia kingstonowa PB rufowa: zawór DN 50 i zawór DN 15.
- Skrzynia kingstonowa LB: przepustnica DN 50, zawór DN 50 i DN 15.
Niezb dne materia y i uszczelnienia dostarczy Wykonawca.
3.17 Koszt prac dost pu zwi zane z demonta em i przegl dem zaworów dennych i
Burtowych, d/m pod óg, d/m filtrów wody morskiej, itp.
3.18 Zawory odlotowe spalin silników g ównych i pomocniczych (z elektrycznym
systemem sterowania „rotork elecrtic”) szt. 10:
1. Po wydokowaniu statku i postawienie rusztowa wykonanie w
obecno ci PRS próby szczelno ci zaworów strumieniem wody o
ci nieniu 1 bar podanym od strony zewn trznej. Nale y równie

zdemontowa w si owni kró ce rurowe , aby umo liwi dost p do
ogl dzin zaworów wydechowych podczas wykonywania prób.
2. Zdj cie i za enie izolacji termicznej, przygotowanie dost pu do
demonta u zaworów.
3.Transport zaworów na warsztat, demonta , regeneracja zaworów
przedstawienie w stanie otwartym do inspekcji PRS.
4. Monta na nowych uszczelkach, regulacja, odbiory PRS.
Typ zaworów: KB Valve Co. seria nr. KB09MJ032:
DN 100 2 szt.
DN 350 2 szt.
DN 200 4 szt.
DN 400 1 szt.
DN 250 1 szt.
5. Niezb dne materia y i uszczelnienia zaworów dostarczy Wykonawca.
3.19 Do uzyskania dost pu do ww. zaworów wykona demonta i monta ruroci gów
wydechowych:
rura DN 250 L-1,2mb z kró cem DN 200 L-0,4 mb.
rura DN 400 L-2mb z kró cem DN 250 L-1,5 mb.
rura DN 350 L-1mb z kró cem DN 200 L-0,3 mb.
rura DN 200 L-0,8mb.
Monta powrotny z u yciem nowych uszczelek i rub.
3.20 Zawory odlotowe spalin SG i SP, prace dost pu izolacyjne:
1. Demonta i monta oblachowania ruroci gów z wymian izolacji Wired Mat o
gr 50 mm.
2. Demonta i monta os on blaszanych.
3. Wymiana poduszek izolacyjnych obszytych 2 rodzajami tkanin – 18 szt.
3.21 Czyszczenie i ogl dziny wewn trzne zbiorników paliwowych (paliwo MGO)
odbiory PRS:
- zb. nr 20
V=16,5 m³
- zb. nr 23 V=1,9 m³
- zb. nr 21 PB V=7,7 m³
- zb. nr 23A V=0,35 m³
- zb. nr 21 LB V=7,7 m³
- zb. nr 24PB V=4,0 m³
- zb. nr 22 PB V=6,1 m³
- zb. nr 24LB V=3,8 m³
- zb. nr 22 LB V=6,1 m³
3.22 Czyszczenie i ogl dziny wewn trzne zbiornika wody z zowej, cieków
sanitarnych i zbiornika koncentratu rodka pianotwórczego, odbiory PRS:
- zb. wody z z. nr 30
V=4,2 m³
- zb. cieków sanit. nr 31 V=3,5 m³
3.23 Ogl dziny wewn trzne zbiorników balastowych, suchych, wody s odkiej,
koferdamu i komory cuchowej, odbiory PRS:
- zb. balastowy dziób nr 40 V=5,1 m³
- zb. balastowy rufa nr 41 V=16,8 m³
- zb. suchy wr. 39 ÷ 41
V=2,7 m³
- zb. suchy wr. 3 ÷ 21
V=5,5 m³
- zb. wody s odkiej nr 10
V=4,3 m³
- koferdam wr. 44 ÷ 45
V=1,3 m³
- komora cuchowa
V=2,7 m³

3.24 Demonta i monta p yt pod ogowych wraz z konstrukcj wsporcz jako droga
dost pu do demonta u i monta u pokryw w azów zbiorników balastowych.
3.25 Wykonanie próby szczelno ci wymaganej przez PRS przez zalanie zbiorników:
- zbiornik balastowy dziób nr 40 oraz zbiornik balastowy rufa nr 41
- zbiorniki paliwowe szt. 3 wyznaczone przez PRS.
3.26 System ochrony antykorozyjnej Cathelco: umy wod pod ci nieniem
zewn trzne powierzchnie anody i jej ekranu oraz wspó pracuj cych cel
referencyjnych szt. 2 . Wykona naprawy w zakresie uzgodnionym z
przedstawicielem producenta systemu.
Nale y wyceni oddzielnie:
- wymian ekranu dielektrycznego
- wymian listew okalaj cych ekran (podków)
- wymian anody
- wymian dwóch cel referencyjnych
Prace nale y wykona zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela producenta
systemu Cathelco którego przyjazd zamówi Wykonawca. Kontakt z
przedstawicielami f-my Catholco zosta podany w uwagach zamieszczonych na
pocz tku niniejszej specyfikacji. Oryginalne cz ci i materia y dostarczy
Zamawiaj cy.
3.27 Odkr cenie krat wej ciowych do tunelu steru strumieniowego LB i PB.
Piaskowanie i malowanie. Materia y dostarczy Wykonawca.
3.28 Pomiar luzów w yskach uk adu zawieszenia p etw sterowych szt. 2 (stery
profilowe NACA typu podwieszonego wykonane ze stopu aluminium).
3.29 Demonta / monta p etw sterowych szt. 2.
3.30 Wykonanie, monta i demonta uchwytów transportowych wa ów rubowych i
p etw sterów, szt. 6. Uchwyty b
przyspawane do kad uba w cz ci rufowej i
poddane badaniu nieniszcz cemu spoin
3.31 Wymiana cz ci poszycia dwóch p etw sterowych ok. 1,5 m² (rejony które
uleg y kawitacji). Próba szczelno ci p etw sterowych.
3.32 Naprawa ubytków korozyjnych (ostatnio wykonano materia em Thortex ChemiTech EP):
1. Na st pce 300x200mm – szt.4.
2. Na poszyciu kad uba 100x100mm – szt.2.
3. Na powierzchni p etwy steru Ø 320/220 mm, szt.2.
3.33 Pomiar luzu wa ów rubowych w
yskach wa ów rubowych.
Wa y rubowe szt. 3
3.34 Przed demonta em wa ów rubowych zdemontowa urz dzenia uziemiaj ce
wa y:
1. Od czy kable od szczotko-trzymaczy ( 9 szczotek).
2. Demonta szczotko-trzymacza, szczotek grafitowo-w glowych oraz
pier cienia.
3. Oczyszczenie i konserwacja szczotko-trzymacza.
4. Monta nowego pier cienia i szczotko-trzymacza uziemiacza wa u.
5. Pod czenie kabli od szczotko-trzymacza.
3.35 Demonta / monta wa ów rubowych sprawdzenie czopów ysk no nych,
przedstawienie do inspekcji PRS w ramach przegl du ca kowitego wa ów.
yskowanie wszystkich trzech linii wa ów sk ada si z:
- 9 szt. ysk thordonowych yskuj cych trzy wa y rubowe w trzech
pochwach wa ów rubowych.
- 2 szt. no nych ysk tocznych wa ów rubowych dla silników marszowych.

- 1 szt. yska lizgowego wa u po redniego dla silnika pr dko ci
maksymalnej.
3.36 Regeneracja uszkodze wa ów nap dowych Ø145x10mm, szt.3 w technologii
Thortex Metal-Tech RG.
3.37 Regeneracja gniazd rub mocuj cych pokrywy kontrolne na trzech rurach stew.
Do regeneracji 16 otworów. Technologia Thortex Metal-Tech RG.
3.38 Obróbka skrawaniem lini wa ów i sterów:
1. Wykona ko pak prowadz cy wa u – szt.2.
2. Wykona ko pak dr ga steruj cego – szt.1.
3. Zabieli tulejk mufki olejowej – szt.2.
4. Obrobi br zowe pier cienie uszczelnienia linii wa ów – 3 szt.
5. Obrobi zabezpieczenie p etwy steru z nierdzewki – szt.2.
6. Wykona kostki zabezpiecze p etwy steru z nierdzewki – szt.4.
3.39 Sprawdzenie szczelno ci systemów rub nastawnych szt. 2 od razu po
wystawieniu na dok, podczas pracy rub w obecno ci inspektora PRS.
3.40 Demonta rub nap dowych szt. 2 (Producent
rub Scana Zamech Sp. zo.o. - typowielko
rub: P500/4-RK150 rok produkcji
2009 nr. fabr. 538 / 539 , rednica 1700 mm, liczba skrzyde jednej ruby 4.
3.41 Demonta / monta skrzyde i sprawdzenie na obecno p kni (ewentualna
naprawa uszkodze – wycena dodatkowa). Wymiana wszystkich uszczelnie
wewn trznych rub. Uszczelnienia dostarczy Wykonawca remontu.
3.42 Demonta ruby nap dowej o sta ym skoku silnika pr dko ci maksymalnej szt.1.
3.43 Badanie NDT sto ka ruby sta ej szt.1 i ko nierzy rub nastawnych szt.2.
3.44 Dostawa i monta nowych kompletów uszczelnie dziobowych wa ów
rubowych typ „Cedervall” szt. 3 a tak e za enie i zabezpieczenie nowych
zapasowych uszczelnie na wa ach.
3.45 Wykonanie próby szczelno ci pneumatycznego systemu nape niania zapasowego
uszczelnienia pochwy wa u rubowego „PNEUMOSTOP” w uszczelnieniach
dziobowych linii wa ów szt.3 Typ uszczelnie CRIM-N 163 szt.2 oraz CRIM-N
sz.1 firmy Cedervall.
3.46 Wykonanie osprz tu technologicznego do w/w prac z jego monta em i
demonta em na trzech poszczególnych systemach (rury, przy cza, trójniki,
zawory odcinaj ce).
3.47 Dostawa i wymiana nowych pneumatycznych elementów systemu
„PNEUMOSTOP” na trzech wa ach w przypadku nieszczelno ci obecnie
zamontowanych. Próba szczelno ci 6 bar.
3.48 Koszt rusztowa , plandek, podno ników samochodowych niezb dnych do
wykonania wy ej wymienionych prac.
3.49 Prace dost pu w si owni do demonta u i monta u wa ów rubowych:
1. Demonta i monta os on wa ów rubowych i zabezpiecze os on.
2.Demonta i powrotny monta instalacji rurowej w si owni nad lini wa ów.
Kilkana cie odcinków o rednicy DN10 do DN100 i d ugo ci od 0,5m do 3,5m.
3.Monta na nowych rubach i uszczelkach.

4.

PRACE POK ADOWE
4.1 Wykonanie monta u „New Fender For SAR 3000” wg projektu dostarczonego
przez Zamawiaj cego (Za . nr 1). Dostawa niezb dnych, wymienionych w
projekcie materia ów po stronie Wykonawcy.
W ciwo ci materia u i technologia opisane w za czniku.

4.2 Wykonanie zmiany sposobu otwierania i zamykania pokryw otworów
wentylacyjnych si owni rufowej szt.2, polegaj ce na: demonta u pokryw,
odci ciu istniej cych zawiasów, dostawie i monta u nowych zawiasów szt. 2 w
dolnej cz ci oraz dostawa i zamocowanie blokady rubowej na motylek szt. 1.
4.3 Modernizacja istniej cej crashbariery rufowej oraz obszaru przemieszczania si
holu poprzez: usuni cie crashbarier na L i PB( w ich miejsce uzupe nione b
relingi) oraz modyfikacj jej cz ci rufowej poprzez dodanie przew oki i
usztywnie wzmacniaj cych. Prace do wykonania wg dostarczonej przez
Zamawiaj cego dokumentacji opracowanej przez „Remontowa Marine Design”
oraz uzgodnie z inspektorem MSPiR.

5.

PRACE MASZYNOWE
5.1 Zbiorniki spr onego powietrza rozruchowego szt. 2 V=355 dm³:
Ogl dziny wewn trzne zbiorników, czyszczenie z uwzgl dnieniem transportu
na warsztat i ponownego monta u, ogl dziny armatury rozmontowanej w
obecno ci PRS. Ustawienie zaworów bezpiecze stwa na warsztacie
5.2 Spr arki powietrza rozruchowego szt. 2 WP15L (Q=15 m³/h p=4,0 MPa):
sprawdzenie / regulacja zaworów bezpiecze stwa. Próby spr arek w zakresie
nape niania butli i odbicia zaworów bezpiecze stwa. Odbiory PRS.
5.3 Wykonanie nowych uszczelek do pokryw kingstonów szt. 5
5.4 Wymiana oleju w systemach rub nastawnych szt.2 wraz z czyszczeniem filtrów.
Olej Hydrol L - HL 68 i inne niezb dne materia y dostarcz Wykonawca.
Pojemno systemów 2x500 l .
5.5 Maszyny sterowe typ. MS30-60.1A szt. 2: wymiana oleju, p ukanie systemów
hydraulicznych, wymiana wk adów filtrów. Pojemno uk adu hydraulicznego
dwóch maszyn sterowych 2x260 l . Olej Hyspin AWH 68 i inne niezb dne
materia y dostarczy Wykonawca.
5.6 Blok hydrauliki pok adowej szt. 1: wymiana oleju i wk adów filtrów oleju.
Pojemno zbiornika obiegowego 450 l. Olej Hyspin AWH M32 i inne
niezb dne materia y dostarczy Wykonawca.
5.7 Wymiana oleju w sterze strumieniowym. Olej dostarczy wykonawca ok. 15 l
5.8 Demonta / monta zaworów steruj cych / odcinaj cych + mieszalnikowy na
ruroci gach p.po instalacji pianowej szt. 3. Odbiory PRS
Zawory: Ø 50 szt. 2 i Ø100 szt. 1
5.9 Sprawdzenie wszystkich czujek szt. 23 oraz centralki p-po . w instalacji
wykrywczej p-po .

6.

PRACE ELEKTRYCZNE.
6.1 Wykonanie megaatestu i usuni cie niskich stanów izolacji (usuniecie niskich
stanów izolacji podlega wycenie dodatkowej).
6.2 Sprawdzenie stanu technicznego, czyszczenie i konserwacja baterii
akumulatorów do rezerwowego zasilania urz dze radiowych i
ogólnookr towych: 200Ah, 12V, szt.8
6.3 Czyszczenie, przegl d wewn trzny pr dnic agregatów pomocniczych szt. 2
Typ Stamford HCM434C (U=3x400 V Pn=200 kVA)
6.4 Przegl d, czyszczenie i sprawdzenie po cze obwodów g ównych tablic

rozdzielczych szt. 2. Produkcja Elektromonta Gda sk.
Ka da tablica posiada:
- pole pr dnicowe
- pole po czenia z rozdzielnic z s siedniej si owni z dodatkowymi funkcjami
- pole odbiorów 380 V i 230 V
6.5 Demonta wy czników g ównych „Schneider NFX 400s” szt.4, transport na
warsztat i sprawdzenie, ustawienie na warsztacie w obecno ci PRS. Monta .
6.6 Prace ruchowe z zabezpieczeniami - sprawdzenie i zdanie w dzia aniu inspekcji
PRS zabezpiecze kierunkowych, przeci eniowych, i podnapi ciowych.
6.7 Demonta , sprawdzenie na warsztacie i monta wy czników z l du szt.2 typu
„Schneider NFX 160B”
6.8 Dostawa i wymiana szczotek uziemienia wa ów rubowych (3 wa y po 3
szczotki).

7.

PRÓBY MORSKIE
Próby morskie z udzia em przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiaj cego i
PRS. Przewidywany czas trwania prób morskich 6 godzin.

