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Wykonowcy Ubiegqjqcy się
o udzielenie zomówienio

Doiyczy: postępowonie o udzielenie zomówienio publicznego: Remonl stotków m/s
Orkon im/s Posot dlo odnowienio klosy PRs, ogłoszenie o zomówieniu DUUE 20lóls
016-024179 z dnio 23/01/2016

odpowiedź no pytonio nr 4

Morsko Słuzbo Poszukiwonio i Rotownictwo, dziołojqc joko Zomowiojqcy W niniejszym
informuje, iŻ w niniejszym postępowoniu o udzielenie zomówienio publicznego
wpłynęły od WykonowcóW Zopyionie, które wraz z odpowiedziq zomieszczono
ponizej.

Pytonie I

LP.2.7 W obu specyfikocjoch. " Pzygotowonie zbiorniko i przyjęcie do depozytu
poliwo ze stotku (ok 30 ton) no czos remontu, przekozonie go no stotek po remoncie
(punkt nie podlego wycenie jeśli technologio remontu dopuszczo pozostowienie
poliwo no stotku). "

Pytonie: W jokich zbiornikoch będzie rozmieszczone poliwo, Czy w ich sqsiedztwie
będq prowodzone proce remontowe, oraz czy poliwo nie będzie rozmieszczone
w zbiornikoch ktore sq przeznoczone do czyszczenio i oględzin z odbiorem PRS - LP

3.l5. Jeśli tok to konieczne będzie i iok opróznienie i depozyt poliwo.

odpowiedź Zomowiojqcego:
odnośnie Lp.2.7 w specyfikocjoch obu stotkow:
Stotek przypłynie do stoczni posiodojqc ok. 20 + 30 ton poliwo MGo. Poliwo
to będzie potrzebne do wykononio proby szczelności zbiorników (pzez zolonie
do poziomu moksymolnego) jezeli PRS nie odstqpi od wykononio tej próby.
Sprowdzenie korków dennych poz. 3.8 specyfikocji wymogo pozbycio się poliwo ze
zbiorników. Podobnie przY CzYszczeniu zbiorników poliwo musi być usunięle. Tok więc
nie udo się uniknqć zdonio poliwo do depozytu. Proszę więc zdonie poliwo wycenić.
Pojemności zbiornikow poliwowych podone sq w pkt. 3.I5 specyfikocji remontowej.

Pvtonie 2

Lp.3.2ó Sprowdzenie szczelności systemow śrub nostownych szf.2, Iokolizocja
ewentuolnych przeciekow oleju. DemontoŻ śrub nopędowych szt.2
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Prosimy o wyjośnienie czy chodzi o rozkuplowonie piosf od wołów i zdjęcie śrub

zwołów czy tylko rozmontowonie głowic tych śrub ? W dolszej części mowo iesf
o demontoŻu/montoŻu płotow ce/em sprowdzeniq no mikropęknięcio orozwymiono
w szystki c h u szczel ni e ń w ew n ę trzny c h.

odpowiedŹ Zomowiojoceoo:
odnośnie Lp.3.26 w specyfikocji obu stotkow:
Piosty od wołow nie muszq być rozkuplowone.
Ze względu no przeglqd cołkowity, woły muszq być wyjęte. Nolezy rozmontowoć
głowice śrub, zdemontowoć płoty i sprowdzić no mikropęknięcio, wymienić
wszystkie uszczelnienio które podczos proc zostoły noruszone. Cołość zmontowoć po
odbioroch PRS.

Pvtonie 3
Uprzejmie prosimy o pzesłonie nom
3.28 ( uszczelnienio Pneumostop)

dokumentocji dotyczqcej dodotkowej pozycji

odpowiedŹ Zomowioiocego:
Pierwotnie obo stotki mioły zomontowone kompletne uszczelnienio dziobowe firmy
Cedervoll (kompletne uszczelnienio robocze grofitowe i oworyjne uszczelnienio
pneumostop - do likwidocji przecieków pzy zoblokowonych wołoch). Jeszcze w
stoczni pzed oddoniem stotków do eksplootocji robocze uszczelnienio grofitowe
zostoły wymienione no uszczelnienio gumowe dzielone f-my Moprom notomiost
uszczelnienio pneumostop pozostoły (po drobnej modernizocji). Dodotkowy punkt
2.28 specyfikuje sprowdzenie szczelności i wymionę pneumostopów. Do wyjośnień
dołqczomy rysunek stoczni ilustrujqcy uszczelnienio pneumostop (w załqczeniu do
niniejszego pismo plik: NZ-ET-||-PN-0l_ló_rys_plik13.pdf, no stronie internetowej plik

do pobronio nr 13)

Z uwogi no odległy termin skłodonio ofert, Zomowiojqcy nie przesuwo terminu
skłodonio ofert. Tym somym termin skłodnio iotworcio ofert: 29.02.2016r
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