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Wykonowcy ubiegojqcy się
o udzielenie zomówienio
Dotyczy: postępowonie o udzielenie zomówienio publicznego: Remonl siotków m/s
orkon i m/s Posol dlo odnowienio klosy PRS, ogłoszenie o zomówieniu DUUE 2016/s
01 6 -02417 ? z dnio 23 / 01 /201 6

odpowiedź no pytonio

nr 3

izmiono treściSIWZ

Morsko SłużboPoszukiwonio i Rotownictwo, dziołojqc joko Zomowiojqcy w niniejszym
informuje, iż w niniejszym postępowoniu o udzielenie zomówienio publicznego
wpłynęłyod Wykonowców zopytonie, ktore wrQzz odpowiedziq izmionq treściSIWZ
no podstowie ort.38 Pzp zamieszczono ponizej.

Pvtonie

I

podonie szocowonego przez zomowiojqcego kosztu dojścio mls Posot
oroz m/s Orkon do Stoczni Morynarki Wojennej w Gdyni i z powrotem do mielsco
posfojowego iednosfek .
Prosimy

o

odpowiedŹ

Zo

mowioioceoo:

treściqSlWZ, Zomowiojqcy do porównonio ofert przyjmie ceny
Zgodnie
zo reolizocję zomówienio uwzględniojqce koszt pzejściostotkow do miejsco

z

remontu i z powrotem, opońy o ceny poliwo i jego szocunkowe zvŻyciePomocne będq poniższe done:
- ZvŻycie poliwo przez stotki 48 kG/Mm
- Dystons do przepłynięcio przez obo stotki:
m/s Posot: Świnoujście - Gdynio 220Mm
m/s Orkon: Ustko - GdYnio l2OMm
Zomowiojqcy pzyjmie cenę poliwo wg ostotniego zokupu przed dniem obliczenio
kosztu pzejścio.

Pvtonie 2

3

PRACE DOKOWE. Czy zamowioiqcy przewiduie przed
konserwociq kodłuba demontoŻ odbojnicy gumowei i ponowny montaż po
zokończeniu konsewocji/ tub specio/ne jejzabezpieczenie - brok zopisv
w specyfikocii na ten temot
LP

dot obu iednosfek

OdpowiedŹ

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia
skr. poczt. 375

Zo

-

mowiojoceqo:

Sekreteriat / Secret

Fax

e-mail

+(a8 58) 661

5222

+(48 58) 620 53 38

office@sar.qov.pl

10 Hryniewickiego Str.

8'l-340 Gdynia
P.O. BOX 375

pzewidujemy jedynie zobezpieczenie odbojnicy pzed procomi konsen^rocylnyml
imolowoniem kodłubo. Koszt proc zobezpieczojqcych nolezy uwzględnić prZY
wycenie pkt nr 3.4
Pytonie 3
LP ó.3 dot; obuiednosfek Zopis mowi tylko o przegtqdzie, sprowdzeniu i czyszczeniu
obwodow 2 szt. GTR. Brok zopisu o koszcie usuwonio ewentualnych usferek ioko
o pod1egojqcei dodofkowej wycenie. Bez tego zapis o zdoniu w dziołoniu dlo PRS
zobezpieczen prqdnic/wYłqczniki głowne iest niekomp/etny i trudny do zreolizowonio

odpowiedź Zomowiojocego:
Zgodnie z treściqSIWZ, Zomowiojqcy bieze pod UWogę zorówno mozliwość
udzielenio zomówienio uzupełniojqcego (SlWZ, pkt lll.8), jok i skorzystonio z opcji dot.
proc Uzupełniojqcych, zgodnie z ireściq par 7 WZorU Umowy. RóŻnorodnośćnozędzi
wyniko zorówno ze specyfiki zomówienio, jok i obecnie prowodzonych proc
legislocyjnych zwiqzonych ze zmionq pzepisow dotyczqcych zomówień
publicznych. Niezoleznie od zostosowonych rozwiqzoń, jezeli W trokcie
wykonywonych proc elektrycznych wykryte zosionq usterki, to ich usunięcie może
byc zlecone do reolizocji joko proce dodotkowe/uzupełniojqce, po zostosowoniu
procedury zomówienio uzupełniojqcego olbo opcji i osiqgnięciu porozumienio w
zokresie ceny i worunków reolizocji.
Pvtonie 4
LP' 3.t 4. Zmiano obecnego zopisu "demontaŻ ,regenerocja zoworów" nQ demontqŻ,
pneglqd zoworów. Bez demontażu irozmontowonia zoworów przez producenfo nie
ma moŻliwościokreś/eniokosztow noprowy/regenerocji. Zowory te sq obecnie
niewidoczne i nie mo moŻliwościnowet wizuolnych oględzin. RównieŻ dopiero po
rozmontowoniu/pzegtqdzie i zdiognozowoniu uszkodzeń moŻno dopiero określic
CzOs noprawY - co mo moŻe miec wpływ no Czos trwonio remontu. Wskozone
uzupełnienie zopisu o te worunki. tj. koszt noprowy/regenerocji oroz Czas naprawY
i

powiqzonie z czosem remontuiednosfki.

Od powiedŹ Zomowioiqceoo:

W ofercie Wykonowcy Wycenic nolezy remont somych zoworów w(az z wymionq
wszystkich uszczelnień wewnętrznych i zewnętrznych. Remont nie obejmuje noprow
nopędow sterujqcych zoworomi ,,rotork electric''. Nopędy sq sprowne lecz będq
musioły być zdjęte (i odpowiednio zobezpieczone) przed demontozem somych
zoworów (po zokończeniu remontu zoworów Wykonowco zomontuje nopędy
ponownie).
Pytonie 5
LP 3.I3 dot. obuiednosfek. CzYiest konieczne i z Czego wyniko koniecznośc proby

hydroulicznej (zalanie wodq )wyszczegolnionych zbiornikow( bo/ostowe
paliwowe) ?

i

Wg wYmogow PRs proba szczelności pneprowadzo się poprzez

podniesienie

ciśnienio powietrza w zbiorniku.

odpowiedź Zomowiojqcego:
Pzepisy PRS w swej częścinr l ,,Zosody Klosyfikocji'' w pkt. nr. 5.4.l.5 przewidujq
wykononie proby szczelnościzbiornikóW poprzez zolonie ich cieczq któro jest w nich
normolnie w worunkoch eksplootocyjnych pzechowywono do nojwyzszego
poziomu mogqcego wystqpić w trokcie eksplootocji. lnspektor PRS moze odstqpić
od wykononio prob zbiornikow poliwo. oleju smornego iwody słodkiej no podstowie
pozytywnego wyniku oględzin poszycio tych zbiorników i po potwierdzeniu kopitono
ze wynik prob pzeprowodzonych według powyższych wymogoń jest pozytywny.
Pvtonie ó:
LP.4.ó Posol LP 4.t t orkon Zopis: Remonf diognostyko sterowniko hydraulicznego
wyciqgarki łodzi rotowniczei{ usunięcie przyczyny niepokojqcych odgłosow podczos
prOCY- ew. częścizomienne podlegojq wycenie dodotkowej proponujemy rozbić no

Diognostyka sferowniko hydroulicznego wciqgorki.... efc.. , orQz
podpunkt b.J Remont sterowniko ....' efc.. - częścizomienne pod/eQoiq wycenie
dodotkowei

podpunkt

o.)

odpowiedŹ Zomowiojocego
Zgodzomy się no rozbicie pkt. nr.4.ó w specyfikocji stotku m/s Posot i pkt. 4.ll w
specyfikocji stotku m/s Orkon no:
pkt 4.óo (Posot) pkt. 4.1lo (orkon) - Diognostyko sterowniko hydroulicznego
wciqgorki łodzi rotowniczej dlo określenio pr^/czYnY niepokojqcych odgłosow
podczos procy.
pkt 4.ób (Posot) pkt. 4.1 ib (orkon) - Remont sterowniko wciqgorki łodzi rotowniczej
- ew. częścizomienne podlegojq wycenie dodotkowej.
Wszystkie punkty ,,o i b" w obu specyfikocjoch podlegojq osobnejwycenie.
Powyzsze zostonie wprowodzone do treścislWZ.

tobeloryczneqo ujecio treścipvtoń:
Zopytonio dotyczqce jednostki ORKAN:
Jednostko

Poz.

zomówienio
Orkon

3.12

Treśćzopytonio

CzY kroty

skrzyń

zoworów

sq

spowone

CZY

przykręcone?

odpowiedŹ Zomowioiocego:
?oz. 3.12 Kroty skrzyń zoworów sq wykonone z oluminium
(wymiory kroi 34Ox34O - szt.S aroz 390x540 - szt.1
)

i mocowone

śrubomi

odpowiedŹ Zomowiojoceoo:
Poz.4.7 Prowodnice mogq być wykonone

z oluminium

Pokrywy kingstonów - proszę
wymiory ijoki moterioł?

o sprecyzowonie,

OdpowiedŹ Zomowioiocego:
Poz. 5.4 Pokrywy kingstonow mojq średnicę470mm i sq wykonone
Z jokiego moteriołu mo
stoł nowigocyjny?

4.3

Z

jokie

zeliwo.

być wykonono nokłodko no

OdpowiedŹ Zomowioiqceoo:
Poz. 4.3 Blot jest wykonony z blochy ijesi wypoCzonY (powierzchno mo okłodzinę
pcv). Zdoniem Zomowiojqcego, nojprościej byłoby wymienić go no prosty lub
przymocowoć no istniejqcy - równy blot z okłodzinq pcv. oczekujemy w tym zokresie
propozycji ze strony Wykonowcy remontu.

Zopytonio dotyczqce jednostki PASAT

Posot I s1z

l

c.v kroty skzyń
pzykręcone?

zoworów

sq

spowone

C^/

odpowiedź Zomowiojqcego:
Poz. 3.12 Kroty skzyń zoworów sq wykonone Z oluminium i mocowone śrubomi
wymiory krot 340x340 - szt.S oroz 390x540-szt.l)
Pokrywy kingstonow - proszę
wymiory ijoki moterioł?

5.5

odpowiedŹ
Poz.

5.5

Zo

o sprecyzowonie,

(

jokie

mowiojqcego:

Pokrywy kingstonow molq średnicę47omm i sq wykonone z zeliwo.

Zmiono lreściS!WZ:

Dodotkowo do specyfikocji remontowych obu stotkow W części
DoKoWE'' dodony zostoje pkt. 3.28 o nostępujqcej trści''

3.

,,PRACE

W

uszczelnienioch
dziobowych linii wołów szt.3. Typ uszczelnień CRIM-N 163 szt.2 oroz CRIM-N l80 szt.1
firmy Cedervoll. Wymiono uszkodzonych uszczelnień ,,PNEUMosToP'' szt.3 . Wycenić
noleĄ wymionę tzech sztuk. Moterioły dostorczy Zomowiojqcy.''

''

Sprowdzenie szczelności uszczelnień ',PNEUMOSTOP''

Z uwogi no odległy termin skłodonio ofert, Zomowiojqcy nie przesuwo terminu
skłodonio of eń. Tym somym termin skłodnio i otworcio ofert:
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