
Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego
11 października 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 212577-2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 205249-2013 z dnia 2013-10-04 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia

Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wymiana łożysk wału głównego przekładni wraz z regulacją luzu

poosiowego szt.2 ; 2. Wymiana uszczelek włazów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł. 21mb ; 3. Wymiana

uszczelek włazów Lamora...

Numer ogłoszenia: 212577 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: .

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 205249 - 2013 data 04.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie,

tel. 058 6615222, 6607661, fax. 058 620-53-38, 6607661.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3).

· W ogłoszeniu jest: II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wymiana łożysk wału głównego przekładni wraz z

regulacją luzu poosiowego szt.2 ; 2. Wymiana uszczelek włazów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł.

21mb ; 3. Wymiana uszczelek włazów Lamora LiPB szt.2 - o łącznej dł. 8mb ; 4. Malowanie

części podwodnej kadłuba farbą antykorozyjną 1 warstwa -150m² ; 5. Demontaż - montaż

odbojnicy gumowej, piaskowanie rynny pod odbojnicą, malowanie piaskowanych rynien 3-ma

warstwami zgodnie z technologią producenta farb, demontaż i montaż nowych szpilek

mocujących odbojnicę 204szt ; 6. Rozszerzenie prac czyszczenia i konserwacji zbiornika wody

pitnej ; 7. Pomiar łańcucha kotwicznego oraz pokładu i grodzi ; 8. Przegląd sygnalizacji

alarmowej silników głównych i pomocniczych oraz usuniecie ewentualnych usterek.

· W ogłoszeniu powinno być: II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu

zamówienia: Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wykonanie nowych skrzyń Lamora szt 2 ;

2. Wymiana uszczelek włazów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł. 21mb ; 3. Wymiana uszczelek

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=205249&rok=2013-10-04


włazów Lamora LiPB szt.2 - o łącznej dł. 8mb ; 4. Malowanie części podwodnej kadłuba farbą

antykorozyjną 1 warstwa -150m² ; 5. Demontaż - montaż odbojnicy gumowej, piaskowanie rynny

pod odbojnicą, malowanie piaskowanych rynien 3-ma warstwami zgodnie z technologią

producenta farb, demontaż i montaż nowych szpilek mocujących odbojnicę 204szt ; 6.

Rozszerzenie prac czyszczenia i konserwacji zbiornika wody pitnej ; 7. Pomiar łańcucha

kotwicznego oraz pokładu i grodzi ; 8. Przegląd sygnalizacji alarmowej silników głównych i

pomocniczych oraz usuniecie ewentualnych usterek.


