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NZ-610/02/04/1-KW Gdynia, 25.03.2010r

Wykonawcy ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia

Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw  dwóch
urawi s upowych obrotowych dla Morskiej Stacji Ratowniczej w Dar owie oraz Morskiej

Stacji Ratowniczej we W adys awowie znak post powania: NZ-NT/ I/ PN/04/10,

Odpowied  na pytania

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U.

z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z pó . zm., ostatnia zm.) Zamawiaj cy informuje,

e w przedmiotowym post powaniu wp yn y zapytania, które wraz z odpowiedzi

Zamawiaj cego zosta y zamieszczone poni ej.

Pytanie 1.

Obrót 360º urawia oznacza obrót jednokrotny czy wielokrotny?

Odpowied  Zamawiaj cego:

Obrót 360° urawia oznacza obrót jednorazowy. Zamawiaj cy nie wymaga obrotu

wielokrotnego.

Pytanie 2.

Czy dla wci gnika elektrycznego linowego dopuszczalna jest grupa nat enia pracy 2m?

Odpowied  Zamawiaj cego:

Wymagana grupa nat enia pracy wci garki:  FEM   2m.

Pytanie 3.

Dla jakiej warto ci w skali Beauforta nale y przeliczy  konstrukcj urawia?
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Odpowied  Zamawiaj cego:

uraw nale y zaprojektowa  na warunki 10 w skali Beauforta.

Pytanie 4.

Czy daszek ochronny z blachy cynkowanej ma by  stacjonarny czy przejezdny razem

z wci gnikiem?

Odpowied  Zamawiaj cego:

Zamawiaj cy dopuszcza  wykonanie daszka ochronnego o konstrukcji stacjonarnej

lub przejezdnej razem z wci gnikiem.

Pytanie 5.

Czy dopuszcza si  inne rozwi zania nap du urawia tzn. rysunek wskazuje ysko lizgowe co

eliminuje mo liwo  pracy w temperaturze -20ºC. Czy dopuszczalne jest rozwi zanie obrotu

ramienia za pomoc  ko a z batego osadzonego w s upie urawia?

Odpowied  Zamawiaj cego:

Je eli proponowany przez producenta obrót ramienia za pom  ko a z batego osadzonego na

upie, spe nia warunki zawarte w specyfikacji – jest dopuszczalny.

Konstrukcja musi zapewni  prac  w temp. -20 do +40°C. (nie mo e by  zastosowane

yskowanie lizgowe).

Pytanie 6.

Czy zakres zamówienia obejmuje jedynie wykonanie urz dze  oraz przetransportowanie ich do

miejsc eksploatacji, czy obejmuje równie  wykonanie fundamentów oraz posadowienie

(monta ) urawi?

Odpowied  Zamawiaj cego:

Zamówienie obejmuje jedynie wykonanie dwóch urawi i przetransportowanie ich do miejsc

eksploatacji bez wykonania fundamentów i posadowienia.

Ponadto Wykonawca zapyta  o ustalenia dotycz ce kwestii:

Grupa nat enia pracy mechanizmu wci garki: FEM 9.511/ISO – 3m/6M

Si a wiatru w skali Beaufort: 10

Odpowied  Zamawiaj cego:

Zgodnie z odpowiedzi  na pytania nr 2 i 3.
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Jednocze nie Wykonawca zapyta  o posiadanie przez Zamawiaj cego zdj  ju  istniej cych

urawi. Zamawiaj cy informuje, i  na chwil  obecn  nie posiada zdj  tych obiektów, jednak e

je eli uzyska takie zdj cia niezw ocznie prze le je drog  elektroniczn  jako uzupe nienie do

niniejszego pisma.

Jednocze nie Zamawiaj cy zaznacza, i  nie zostaje przed ony termin sk adania ofert.

Tym samym:

Termin sk adania ofert: 30.03.2010r, godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 30.03.2010r, godz. 12.15.

Niniejsza informacja jest integraln  cz ci  SIWZ i jest wi ca dla Wykonawców bior cych

udzia  w niniejszym post powaniu.

     Dyrektor
     /-/

         Marek D ugosz
25.03.2010


