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rnnŚĆ

złpyrłŃ wRAZ

z wyIłŚNIENIAMI ZAMAwIAJĄCEGo

oraz ZMIANA SIWZ nr I

Wviaśnienia
Morska Słuzba Poszukiwania i Ratownictwa dziaŁĄąc na podstawie art. 38 ustawy z dniaŻ9
stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2|64), jako
Zamawiający informuje, Że w dniu t5.04.20I6 r. wpłynęłyod Wykonawcy zap1Ąania
dotyczące wyjaśnieńtreścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej
''SIWZ''. Zapytania dotyczą zakresu prac określonych w tabeli załącznika nr 1 do SIWZ Formularz oferty. Zatnawiający przedstawia ponizej treśczapytanwtaz z wyjaśnieniami.
I.

Pytanie nr 1:
Proszę o sprecyzowanie jak traktowaó uwagę,'WARL1NKOWO'' w specyfikacji.
odpowiedź:
,,WARUNKoWo'' - prace, które należy wycenić, wykonanie ich zależeć będzie od stanu technicznego
lub decyzji Zamawiającego lub decyzji PRS po weryfikacji urządzenia na stoczni.
Zamawiający określiłte prace słowem ''Warunkowo'', poniewaz na chwilę obecną nie jest możliwym
jednoznaczne wskazanie konieczności ich wykonania. Pozostały zakres wskazany w tabeli według
wiedzy Zamawiającego zostanie wykonany, przY czYm Zamawiający zastrzega, że jeżeli stan
techniczny wskazanych urządzeń lub działania PRS pozwolą na ich niewykonywanie, Zamawiający
odstąpi od ich wykonania zgodnie z 58 umowy.
Aby rozwiać dalsze ewentuaIne wątpliwości Wykonawcy związane z zadanym pytaniem, Zamawiający
podkreśla powyższe w treściumowy tj. 51 ust.S.
Wynagrodzenie wykonawcy zostanie obliczone na podstawie faktycznie wykonanych prac, zgodnie z
s8 ust' 8.4 postanowień umowy.
Pytanie nr 2:
Poz.II.4 - proszę podaó ilośó warstw malowania, jakiej grubości.
odpowiedŹ:
ostatnie malowanie wykonane zostało zgodnie z planem malowania i pod nadzorem przedstawiciela
firmy lnternational Marine Coatings:
- dwie warstwy antykorozyjne po 150 mikronów (na sucho);
- jedna Warstwa przekładki 75 mikronów (na sucho);
- trzy Warstwy antyporostowej: 1warstwa 100 mikronów,2i3 Warstwa po 115
mikronów;
Do obliczeń przyjąć ilośćwarstw i grubościjak podczas ostatniego malowania.
Pytanie nr 3
Poz. II.5 - proszę podaó ilośó warstw malowania, jakiej grubości
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odpowiedŹ:

przedstawiciela
ostqtnie malowanie wykonane zostało zgodnie z planem malowania i pod nadzorem
firmy lnternational Marine Coatings:
- dwie Warstwy antykorozyjne po 150 mikronów (na sucho);
- jedna Warstwa przekładki 75 mikronów (na sucho);
- trzy Warstwy antyporostowej: 1 warstwa 100 mikronów, 2 i 3 Warstwa po 1i-5
mikronów;

Do obliczeń przyjąć ilośćwarstw i grubości jak podczas ostatniego malowania.

Py.tanie nr 4

Poz.II.9'4 - proszę podaó ilośćrozpórek
Odpowiedz:
llośćrozpórek do spawania znana będzie po inspekcji wykonanej przez przedstawiciela PRS.
Do wycenyplą,jąc25 sń.
Pytanie nr 5
Poz. II. II'Ż - proszę podaó ilośó tulei, średnice, dfugości, rodzaj materiału
odpowiedź:
Do wyceny przyjąi wykonanie dwóch tulei o średnicy 400 mm i dłlgości500 mm, wykonanych z
typowego materiału;

Py.tanie nr 6

Poz.II.I2 - proszę o wyspecyfikowanie koniecznych prac dostępowych
odpowiedŹ:
Demontaż wału śrubowego może nastąpić po demontażu sterów i śrubnapędowych oraz urządzeń w
siłowni;

P1'tanie nr 7
Poz. II. lŻ.3 -proszę podać rodzaj uszczelnienia (producent' wymiary)

odpowiedŹ:
Do wyceny przyjąć wykorzystanie zestawu uszczelnień dla dwóch śrubnapędowych typu ,,L|PS"
średnica2900 mm / 4platy
Py'tanie nr 8
Poz. II. IŻ.6 -proszę podaó rodzaj uszczelnień

odpowiedź:
JOHN CRANE MARINE

H82399

1-56HF

-
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Pytanie nr 9

Poz. II. IŻ.9 - proszę podaó rodzaj uszczelnień (producent, wymiary)

odpowiedŹ:

Typ uszczelnień: 2x MKz_M355 łożyskarufowe oraz2x MK2-M300 łożyska dziobowe. Przed
de mo ntażem oznaczy ć p rawidłowośćza mocowa nia uszczel n ie ń;
Łożyska, uszczelnienia i substancja chłodząca - producent THoRDoN

Pytanie nr 10
Poz.II.12.I3 - proszę podaó ilośći rodzaj oleju
odpowiedź:
olej Hydrol LHM 46, ok.450litrów
Pl.tanie nr 11
Poz' II. 13 - proszę o wyspecyfikowanie koniecznych prac dostępowych

,

odpowiedŹ:

Końieczny demontaż ok. 2 x po 15 mb podestów, ograniczona przestrzeń do poruszania się;

Py.tanie nr 12
Poz. II. 13.4-proszę podać ilośó, średnica, długośó'rodzaj materiału

Odpowiedz:
Do wyceny na|eĘ przyiąójedynie usługę wymiany dwóch łozysk. Koszt zakupu łozysk rozliczony
zostanie na podstawie refaktury;

Pytanie nr l3

Poz' II. 16.Ż - proszę podać rodzaj uszczelnień (producent, wymiary)

odpowiedŹ:
Do wyceny przyjąółpowy zestaw uszczelnięń firmy LIPS dla steru strumieniowego;
Pl.tanie nr 14
Poz. II. 16.3 - proszę podaó gatunek materiału z którego wykonane są płaty
odpowiedŹ:
CU NIAL.
Py.tanie nr 15

Poz.IIlrŻ - proszę podaó objętościzbiorników i ilośó wŁazów
odpowiedź:
Zakres prac obejmować będzie czyszczenie i konserwację włazów i ich siedzisk oraz wymianę
uszczelek na nowe, szt. 25. Wymiana uszkodzonych śrubna nowe, gwintowanie otworów do
nowych śrubszt' 20;Włazy - średnicazewnętrzna 560 mm
Pytanie nr 16
Poz' III.4.1 - proszę podać typ siłownika, wymiary /średnica, długośó/
odpowiedŹ:
Ze względu na brak dokumentacji oraz brak dostępu do siłownika, w przybliżeniu określono jego
wymiary : długość- ok. 3500 mm; średnica - ok. ]-50 mm;
Pytanie nr 17
Poz.III'4.2 - proszę podać wymiary /średnica, długość/przewodów
odpowiedŹ:
Przewody elastyczne szt. 5 o długościok' 1500 mm i średnicyok. 350 mm oraz siłownik ok. 2000 mm
i średnicyok.400 mm;
Pytanie nr 18
Poz. III.5.1 - proszę podaó Ęp siłownika, wymiary /średnica, długość/oraz wymiary /średnica'
długość/przewodów
odpowiedŹ:
Siłownik o długości1450 mm i średnicyL1-5 mm, przewody elastyczne o długościok. L500 mm
średnicyok. 350 mm;

i

Py.tanie nr 19
Poz.III.6.2 - proszę podać średnice, długośó,materiał

Odpowiedz:

Całkowita długośćinstalacji: paliwowej ok. 10 m; chłodzącej ok. 6 m; średnicainstalacji od 25 do 28
mm, długośćinstalacjielektrycznej ok. 30 m.

Pytanie nr 20
Poz.IIL6.4 - proszę podaó typ i model silnika, ilośó i typ kabli, średnice rur i długości

odpowiedŹ:

Silnik SW 4oo/M2/5 o mocy 72KM; Nr 233575; rok produkcji 1989, Długośćinstalacjijak w poz.
ilt.6.2

.

Pytanie nr 21
Poz.III.7 -proszę podaó metraŻ
odpowiedŹ:
Powierzchnia ok.9 m2;
PyĄanie ttr 22
Poz. III.8.3 - proszę podaó metraż

odpowiedŹ:
Powierzchnia ok.

1"2 m2;

Pytanie nr 23
Poz. III.9.1 - proszę podać rodzaj i wymiary odbijaczy
odpowiedŹ:
odbijacze gumowe, wymiana uszkodzonych elementów ok. 20

m2;

Pytante m 24
Poz. I[. l0.1 - proszę podaó ilośćzaworów hydrantowych i odcinających oraz ich średnice
Odpowiedz:
Wymiana L9 końcówek/ przylączy hydrantów ze średnicy65 na 52;

Pganie nr 25
Poz. III' l

l_

proszę podać wymiary pokrylvy, wymiary uszczelek

Odpowiedz:
Rezygnacja z konserwacji

i

wymiany uszczelnień, co określono poniżej w zmianie S|WZ nr

1

Pytanie nr 26
Poz. III. 1 1.3 - proszę podaó średnice instalacji' wymiary siłowników
odpowiedź:
Siłownik szt.2 długośćok. 780 mm, średnicazewnętrzna ok. 60 mm; Średnica instalacjiok. 15 mm;
P7tanie nr Ż7
Poz. III. lŻ.| - proszę podaó wymiary pokrywy' rodzaj, wymiary i ilośó uszczelnień
odpowiedŹ:
Pokrywy uchylne PB i LB, po 1 pokrywie na każdej burcie- uszczelnienia gumowe (mikroguma);
Wymiary pokryw ok: L500 mm x 3500 mm;
Pytanie nr 28
Poz. III. 13'Ż - proszę podaó - średnice instalacji, wymiary siłowników
odpowiedź:
Wykonać regulację zamykania i otwierania klap szt. 2, siłownik szt.2 długośćok.780 mm, średnica
zewnętrzna ok.60 mm; średnica instalacjiok'15 mm;
Pytanie m 29
Poz. III. 14 - proszę podać typ kabestanu l znapędem elekĘcznymczy hydraulicmym l,proszę
wyspecyfikować elementy cierne i łozyska (typ, model' wymiary)
odpowiedŹ:
Kabestany szt. 2, napęd hydrauliczny. Do wyceny przyjąć: demontaż, weryfikację i montaż urządzenia
na statku. Koszt zakupu częścirozliczony zostanie na podstawie refaktury.

Pytanie nr 30
Poz' III. 15. - proszę podaó typ wciągarki / z napędem elektrycznym, cry hydraulicznym l,vłymiary
okładzin ciernych' wymiary sworzni, rodzaj łożysk(typ, model' wymiary)
odpowiedŹ:
Winda kotwiczna szt. 1, napęd hydrauliczny typ CAW-E 737-94'77t5, producent DAMEN PARTS
Pytanie nr 31
Poz. IIII' l6. _ proszę podaó typ wciągarki / z napędem elektrycznYm, c4 hydraulicznym /'
specyfikację oleju oraz uciąg windy
odpowiedŹ:
Winda holownicza : Maschinenfabrik BRUHL &#8ŻLl; BOHL/ Rhein W. Germany, typ SW
109158,napęd hydrauliczny, olejTransom sP 2zo,750 litrów, uciąg windy 50 ton;
Pytanie nr 32
Poz. III. l7. - proszę podaó dane doĘczących obciązenia lCzy hak holowniczy jest demontowalny do
wykonania próby na stacji diagnosfyki?
odpowiedŹ:
Uciąg statku 74tony, hak można demontować.
Pytanie nr 33

Poz. III. 18 - proszę podaó wydajności szaf klimafu jak również dane dotyczące wkładów filhujących
(rodzaj,materiał, wymiary, ilośó),ilośói moce silników elektrycznych, ilośćirodzaj (wymiary)
pasków

odpowiedŹ:
CARLYLE COMPRESSOR COMPANY, 5H40149 2194T02301
Wydajnośćok 12 500 m3/godz. Silnik główny - 11 kW
Silniki elektryczne na instalacji, szt. L0, o mocy od 0,].5 do 1

kW oraz typowe paski do napędu

wentylatorów.
Py.tanie nr 34
Poz. IV.1.6 _ proszę o sprecyzowanie zakresu modernizacji systemu monitoringu

odpowiedŹ:
Modernizacjaw oparciu o zamontowane na statku czujniki i instalację.
.

Wykonanie dokumentacji nowego systemu,
Uzgodnienie go z Zamawiającym i PRS,
Wykonanie systemu monitoringu o tej samej funkcjonalności, ilościkanałów jak obecnie:
- rozłączenie i demontaż systemu na statku;
- transport i instalacja elementów nowego systemu na statek,
- montaż dodatkowego okablowania niezbędnego nowego systemu, montaż całości,
- ponowne podłączenie nowego sytemu jako całość(istniejące elementy z nowymi) na
Statku,

- test nowego systemu na statku (symulacje Wszystkich stanów alarmowych) w obecności
Zamawiającego i przedstawicieli PRS.

- nowy system monitoringu powinien umożliwiać jego modernizację

innymi systemamiokrętowymi
systemu automatyki.

( np.

orazlączeniez

nawigacyjnym)w celu stworzenia zintegrowanego

Opis systemu:

- L monitor 24" mocowany w CMK wraz z komputerem jednostki centralnej;
- 4 LOP (lokalne stacje operatorskie): L. CMK,2. kabina mechanika, 3. mostek,4. messa;
- minimum 200 kanałów cyfrowych;
- minimum 40 kanałów analogowych;
_

na monitorze min. 5 mimic diagramów wyświetlających wszystkie alarmy, min:
1. silnik główny, 2' zespoły prądotwórcze, 3. wskazania zbiorników siłowni, 4. system

balastowy, 5. pozostałe alarmy / róŻne
5

Gwarancja:
- 18 miesięcy gwarancji na usługę montażu i instalacji od daty zakończenia remontu,
- przeszkolenie załogi oraz udział w próbach morskich,
- asysta serwisowa - bezpłatna w okresie 1-2 miesięcy od początku eksploatacji,
zapewnienie dostawy częścizamiennych;
Zamawiający zastrzega możliwośćpodjęcia ostatecznej decyzji o wykonąniu na etapie realizacji
umowy.

Pytanie nr 35
Poz. IV. 2 - proszę o wyspecyfikowanie koniecznych prac dostępowych
odpowiedŹ:
Demontaż pokryw przekładni.
Pytanie nr 36
Poz. IV.3 - proszę o wyspecyfikowanie koniecznych prac dostępowych
odpowiedŹ:
Rezygnacja z prac - co zostało określone poniżej w zmianie SIWZ nr
1_

Pytanie nr 37
Poz.IY .4 - proszę podaó średnice zaworów
odpowiedŹ:
Amot, szt.2 średnica L00 mm, szt. 2 średnica60 mm;
Pytanie nr 38
Poz. [V'6. - proszę podać typ, moc
odpowiedź:
Zespół prądotwórczy szt.2, 280 kVA - typ DS682 L1-4, AVK
Pytanie nr 39
Poz. IV.9. - proszę podaó typ sprężarek, wydajnośó
odpowiedź:
Producent J.P. SAVER & SOHN; typ 331-L00, szt.2; typ 2701-100 szt.
Pytanie nr 40
Poz. [V.l 1. - proszę podać typ' moc
Odpowiedz:
LoHMANN & SToLTEBJoHT' 116Ż5-0Ż, GCE, 600

H

Pytanie nr 41
Poz' I\,I .lŻ. - proszę podaó ilośó zbiorników lub węzownic
odpowiedź:
7 szt. wężownic
PyĄanie nr 42

Poz. [V. 13. - proszę podaó wymiary irodzajwłazu

odpowiedŹ:
Wykonać właz o wymiarach: 900 x 600 mm

Pytanie nr 43
Poz.IY .l4. - proszę podaó rodzaj wymienników, ilośó, typ
odpowiedŹ:
Wymienniki szt. 2; powietrze fwoda, olej/woda

1;

1338, "13468 ESN, 600 kVA;

Pytanie nr 44
Poz. IV. 15 - proszę podaó rodzaj systemów automatyki (producent, ilośó obwodów' sensorów,
alarmów)

odpowiedź:

Przegląd, regulacja lub wymiana elementów systemów sterowania śrubaminastawnymi,

płetwami sterów, sterem strumieniowym - LlPS; sprawdzenie, reguIacja, wymiana
sterowników pomp hydraulicznych instalacji okrętowej_ SlEMENS lP 6Es5 441 8MA11;

Pytanie nr 45
Poz. [V. 16 - proszę podaó rodzaj i ilościprzyrządów
odpowiedŹ:
Wymiana: manometrów - 15, amperomierzy 15, woltomierzy - ]-5, Hz -5;

Pl.tanie nr 46
Poz. IV. 17 - proszę podać:
1. Średnica ,ilośó łączników elastycznych do wymiany - kto dostarcza nowe
Ż. Zawory klapowe - średnica, ilośó
3. Zawory sekcyjne - średnica ,ilośó
4. C02 - ilośó butli, waga
odpowiedŹ:
'I\I.77,
co zostało określone we wskazanej poniżej w zmianie SIWZ nr
Rerygnacja z punktu

1.

Pytanie rc 47
Poz. [V. l8 - proszę podać rodzaj (producent, typ) i ilościoleju
Odpowiedz:
oleje: SG i ZP - MAR|NoL RG 1240; maszyna sterowa, śrubanastawna, dźwigi, kabestany
- Hydrol LHM 46; przekładnia główna, wirówki, winda holownicza i kotwiczna - Transom SP
22O; przekładnie pomp F_Fi - Transol SP 150; ster strumieniowy _ Transom SP 100; olej
grzewczy |TERM 6Mb; chłodzenie pochwy linii wałów _ Thorn - Lube R/P7OTL 0o1'/t0% +
60% woda + 30% glikol;
Pytanie nr 48
Poz. IV.20 - proszę podaó producenta systemu sterowania
odpowiedŹ:
Producent EBR Technic b.v, nr H92 L08 1;
Py.tanie nr 49

Poz.'N.Ż| - proszę podaó ilośó pól w poszczególnych tablicach
odpowiedŹ:
llośćpól - 5
Py.tanie nr 50

Poz.lY 'ŻŻ - proszę podać typ wirówki
Pytanie nr 51
Poz.lY.23 - proszę podaó typ wirówki
odpowiedŹ na pytanie nr 50 i nr 51:
WESTFALIA, paliwa: OSC4 - 02 - 066 szt.L; oleju OSC4 - 02 - 066,
separator A6, szt.2;

Pytanie nr 52
Poz.IY.Ż4. - proszę podaó

-

długość,średnica nowych rurociągów do podłączenia stacj i uzdatlriania wody, długośó, średnica
nowych rurociągów do podłączenia centralnego ogrzewania' ilośó irodzaj grzejników
- docieplenie pomieszczenia - proszę podaó rodzaj i grubośćmateriału izolacyjnego oraz
powierzchnię do ocieplenia

odpowiedŹ:

Długośćrurociągów łączących stację uzdatniania wody z wytwornicą pary _ ok' 15 m.
Srednica rurociągu ok. 20 rnm;
Długośćrurociągów do podłączenia Co ok. 8 m, średnica ok. 15 mm. Grubośó materiału
izolacyjnego ok. 30 mm, materiał dostosowany do warunków okrętowych, powierzchnia
do ocieplenia ok. 12 m'?;

Pytanie nr 53
Poz.IY.25 - proszę podaó objętośó zęz do czyszczenia (w m3)
odpowiedź:
ok. 70 m3 - na zakończenie remontu.
Pytanie nr 54
Poz. V.l - proszę o Sprecyzowanie zakresu modernizacji instalacji i anten RTV
odpowiedź:
Modernizacjadotyczy tylko rozgłośnii jej zakres podano w SIWZ.

II. Zmiana SIWZ nr

1

W wyniku analizy zapytań Wykonawcy oraz uzgodnień z PRS, Zamawiający działając zgodnie z art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2oI5 r' poz.21'64)
dokonuje zmiany treściS|WZ, a mianowicie:
1-' w tabe|i formularza oferty ( załącznik nr ]. do SIWZ)
a. poz. lll.11. Pokrywy luków ładowni kpl. 2 (szt 3), luk dziobowy oraz pokrywy komór
Lamora szI2wraz z ppkt. od 1)do 3)tabeliformularza oferty-skreśla się
poz.
b.
lV.3. Sprzęgła SG wraz z ppkt. 1 i ppkt 2 _ skreśla się
c. poz'lY.I7 ochrona przeciwpożarowa i ppkty od 1 do 3 - skreśla się
Ż. ust. 1.5 w 5]. wzoru umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
'' ]_.5' Zamawiający może odstąpić od wykonania części prac remontowych
zaznaczonYch kursywą w opisie przedmiotu zamówienia iwycenionych w kosztorysie
ofertowym. Prace te opisane są dodatkowo ''WARUNKoWo''. Niezależnie od
powyższego , Zamawiający wskazuje, iżw przypadku odstąpienia od sprawdzenia
przezprzedstawiciela PRS lub zaistnienia innej sytuacji uzasadniającej brak
konieczności realizowania prac objęĘch umową zastosowanie mają postanowienia $ 8

3.

ust.

1

."

W celu zapewnienia wykonawcom dodatkowego czasu na dokonanie zmian w ofertach termin
składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu do dnia 13.05.2016, miejsce i godziny bez zmian. W
zakresie tym wprowadza się zmianę treściSIWZ. Tym samym:
o termin składania ofert: 13.05.2oL6 r. godz. L2:oo

o

termin otwarcia ofert: 13.05 .201"6 r. godz.I2:I5
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu odpowiednio.

pr.r

Rozdzielnik:
-

wykonawca

- http ://www. sar.

gov.pllpl/public-order/

l

/state

