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Dot. postępowonio znok: Nz_ER/!/PN /05/1ó pn. Dostowo jednego fobrycznie nowego

skutero roiowniczego przysiosowonego do rotowonio życio ludzkiego no morzu wroz

z przY czepq tro n s portowq,

TREśĆ ZAPYTAŃ WRAZ z WYJAśNIENIAMI zAMAWlAJĄcEGo

Morsko Słuzbo Poszukiwonio i Rotownictwo dziołojqc joko Zomowiojqcy w niniejszym

postępowoniu, no podstowie ort. 38 Ust. 2 Ustowy z dnio 29 stycznia 2004 r. Prowo

zomówień publicznych lDz. U. z 2015 r. poz. 2ló4) informuje, iŻ wpłynęły
w postępowoniu od Wykonowców zopytonio, ktore wraz z udzielonq odpowiedziq
zomieszczono ponizej.

Pytonie nr 3:

1.1 Czy Zomowiojqcy dopuszcza zokup fobrycznie nowego skutero wyprodukowony
w drugiej połowie 20l5 roku?
Pełno dwuletnio gworoncjo od momentu pierwszego uruchomienio przez

włościcielo.

odpowiedź:
Zomowiojqcy pozostoje przy Wymogu ZokUpU skutero wyprodukowonego w 20lór.

Biorqc pod uwogę termin trwonio niniejszego postępowonio oroz 9O-dniowy czos
no reolizocję zomówienio, wyrozenie zgody no zooferowonie skutero

wyprodukowonego W drugiej połowie 2015r oznoczołoby, iŻ W rezultocie

zomowiojqcy Wrozo zgodę no dostowę skutero wyprodukowonego ponod rok pzed
jego dostowq. Tym somym Zomowiojqcy nie wyrozo zgodny no zooferowonie
skutero wyprodukowonego w 2015r.

Pytonie nr 4:

i.4. Czy Zamawiojqcy dopuszczo zokup morskiego skutero rotowniczego w kolorze

innym niŻŻółIy?
Dostępne kolory to pomorończowy lub bioły.
PomorończowY to kolor wielokrotnie wybierony przez słuzby rotownicze
iosekurocyjne no cołym świecie.
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odpowiedź:
Zomowiojqcy dopuszczo zokup skutero rotowniczego w koloze Żołtym

lub pomorończowym, Wprowodzojqc jednocześnie powyzsze do treści SIWZ (zoł. nr 1

orozzał. nr ó do S|WZ odpowiednio).

Pytonie nr 5:

l.5. Czy Zomawiojqcy dopuszczo odstępstwo w moteriole z którego wykonone sq
pływoki?
Skuter Seo Doo SAR wyposozono w pływoki z wyjqtkowo odpornego no uszkodzenio
HYPALONU.
Wewnętzne systemy wielokomorowe pływokow pozwolojq no sprowne podejście
do jednostki rotowonej lub podjęcie rozbitko bez obowy o uszkodzenie poszycio.
Zopewniojqprzy tym dodotkowq stobilnośc i pewnośc no wzburzonym morzu.
Wiele profesjonolnych łodzi rotowniczych mo pływoki wykonone włośnie z Hypolonu.

odpowiedź:
Zomowiojqcy pozostoje przY dotychczosowej treści SlWZ, jednocześnie nie
dopuszczojqc zooferowonio skutero Wyposozonego w pływoki z HYPALoNU.
Jednocześnie Zomowiojqcy wskozuje, iz no etopie pzygotowonio postępowonio
onolizowoł zostosowonie wskozonego Hypolonu. Uzytkowonie sprzętu wykononego z

Hypolonu jesi Zomowiojqcemu Znone, gdyŻ zostoł on zostosowony w łodzioch
rotowniczych będqcych W posiodoniu Zomowiojqcego. Włośnie z uwogi no
dotychczosowe doświodczenio, irudności z trwołościq i brokiem gworoncji ich
szczelności po dokononiu noprowy, Zomowiojqcy udzielo odpowiedzi no zodone
pytonie jw.

Pytonie nr ó:

1.8. Czy Tamawiojqcy
wogi?
Morski Skuter rotowniczy
kg, jest to wzrost wogiw

dopuszczo niewielkie odstępstwo od ustolonego kryterium

Seo Doo SAR woży niewiele ponod 400 kg _ dokłodnie 438
porównoniu z wytycznymi o mniej niŻ 10% zodonej wortości.

odpowiedź:
Zomowiojqcy pozostoje pzy dotychczosowej treści SIWZ.

Zomowiojqcy pzygotowujqc postępowonie udzielenie niniejszego zomówienio,
onolizowoł kozdy z wskozonych tom porometrów. opisujqc pzedmiot zomówienio
Zomowiojqcy zobowiqzony był do wskozonio worunków brzegowych no
optymolnym poziomie, o zdoniem Zomowiojqcego, z uwogi no rezim poŹniejszego

uzytkowonio skutero (ilośc osob obsługi, czos procy,zvŻycie poliwo), poziom ten dlo
porometru wogiwynosi 400 kg.

Pytonie nr 7:

1.i8. Czy Zomowiojqcy pzewiduje odstępstwo od kryterium minimolnej ilości poliwo
70litrów?
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Morski skuter rotowniczy Seo Doo SAR posiodo zbiornik o pojemności ó0 litrow poliwo'

Wyjqtkowo niskie zvzycie poliwo jok równieŻtryb ECO oszczędzojqcy poliwo pozwolo

mu spędzić no wodzie wiele godzin bez konieczności doionkowywonio poliwo'

odpowiedź:

Zomowiojqcy pozostoje pzy dotychczosowej treści SIWZ'

Zomowiojqcy posiodo wiedzę nt. wskozonego trybu ECo umożliwiojqcego

zmniejszenie zvŻycia poliwo, jednokze tryb ten nie jest uŻyIeczny w pzewidywonym

rezimie eksplootocji nobywonego przez nos skutero. Skuter ten przeznoczony będzie

do procy w duzych prędkościoch (dotorcie do rozbitkow) oroz holowonio, czyli

w sytuocjoch nojwiększego zvŻycia poliwo. Dlotego też koniecznYmjesi zopewnienie

mozliwie nojwiększego zbiorniko poliwo , pw mozliwie nojmniejszejwodze skutero.

Pytonie nr 8:

Czy Poństwo posiodojq określony typ, morkę przYczepY pod skuter, którq by chcieli
posiodoć?

odpowiedź:
Zomowiojqcy wskozvje, iŻ określił w treści S|WZ worunki bzegowe dot przyczepy W

sposób funkcjonolny. nie wzorujqc się przy tym no konkretnej przyczepie oferowonej

no rynku.

W ocenie Zomowiojqcego powyzsze odpowiedzi nie wskozujq no koniecznośc

wydłuzenio terminu skłodonio ofert. Tym somym:

1. ofertę nolezy złoŻyć w siedzibie MSPIR w Gdyni, ul. Hryniewickiego l0, Bl-340

Gdynio (sekretoriot) w terminie do dnio l3.05.20ló r. godzino l3:0O.

2. Otworcie złoŻonych ofeń nostqpi W siedzibie MSPiR w Gdyni, solo sztobowo, W

dniu j3.05.20l ó r. godzino l3:l5.
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Rozdzielnik:
- wykonowcy
- http://www.sor. gov.pl/pl/public-order/ I /stote
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