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Dot. Postępowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 8 łodzi
ratowniczych typu RIB wraz z przyczepami transportowymi.
Znak postępowania: NZ-ER/l l/PN /o5 / t7

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Żoo4 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2015 r', poz' 2'J'64 ze zm.) Morska SłużbaPoszukiwania i Ratownictwa
udziela wyjaśnień treściSpecyfikacji lstotnych Wa ru n ków Za mówien ia.
Pvtanie nr 1.

opis przedmiotu zamówienia pkt 3, tabela poz'L.9 zawiera wymóg, iz pokład łodzi ma mieć
wklejoną matę antypoślizgową' CzY Zamawiający dopuszcza zastosowanie gumowej
wykładziny (typu kółka), która będzie na sztywno zamocowana do pokładu'
odpowiedź.
Zamawiajqcy dopuszcza zostosowonie gumowejwykładziny sztywno zamocowonej do pokładu,
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Pvtanie nr 2.

opis przedmiotu zamówienia pkt 3, tabela poz. L.13 zawiera zapis, że siedziska dla sternika i
2 osób załogi typu jockey wykonane z materiału o wysokiej amortyzacji. Proszę o
doprecyzowanie czy siedziska maja być amortyzowane czy wystarczy aby samo siedzisko
miało miękką gąbkę.
odpowiedź.
Zamawiajqcy w poz'1.1j tabeli wymaga dla siedzisk spełnienia łqcznego warunku tj' wykonanio
zapewniojqcego wysokq amortyzację i schowka pod spodem na wyposażenie łodzi. Nie stawia się
sztywnego wymagonio zastosowdnio siedzisk amortyzowanych.

Pvtanie nr 3.

opis przedmiotu zamówienia pkt 3, tabela poz' L'I7 zawiera wymóg wyposażenia łodzi w
silniki uznanej i eksploatowanej przezŁamawiającego marki Yamaha model 9OAETOL spełnia
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te Wymagania. Jednakże w oparciu o informację uzyskaną od Yamaha Polska dostępnośćtych
silników na rynek europejski jest ograniczona. Na dzień dzisiejszy termin dostawy takich
silników to październik2oL7. Każdego 4-5 dnia miesiąca termin ten przesuwa się o kolejny
miesiąc czyli zamowienie do 4-5 czerwca - dostawa listopad 2017,4-5 lipca - grudzień ŻoL7,
4-5 sierpnia - styczeń 2018 itd. W załączeniu przesyłam potWierdzenie tych informacji
uzyskane z Yamaha Polska.

Czy w związku z dostępnością silników Yamaha, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie L20

dniowego terminu realizacji wykonania zamówienia
zamówienia do dnia 15 grudnia ŻoL7?

i

ustanowienie terminu wykonania

odpowiedź.
Zamowiojqcy podtrzymuje zapisy rozdziołu lV Specyfikacji lstotnych Warunków Zamowienia oraz 9 2
Wzoru umowy.

Pvtanie nr 4.

opis przedmiotu zamówienia pkt3, tabela poz. 1'.ŻŻ zawiera zapis, iż układ sterowania ma
mieć możliwośćsterowania awaryjnego z zaworem przyłączeniowym na układzie. Proszę o

wyjaśnienieco Zamawiający ma na myśli mówiąc o zaworze przyłączeniowym.
odpowiedź

Zamowiajqcy Wymągo zapewnienia możliwościsterowania awaryjnego w przypadku uszkodzenia na
ktorymś z elementów układu hydrauliki. Zastosowanie dodatkowego zaworu w układzie pozwoli no
możliwośćodblokowonio siłowniko i ręczne /awaryjne/ wymonewrowonie z sytuacji zagrożenia.

PWanie nr 5.

opis przedmiotu zamówienia pkt 3, tabela poz. 7.Ż3 zawiera wymóg zastosowania w łodzi
minimum dwóch zbiorników po 100 litrów każdy. Czy zamawiający dopuści zastosowanie ]zbiornika o pojemności co najmniej 200 litróW?
odpowiedź.
Zomowiajqcy podtrzymuje zapisy zaworte w tobeli poz. 1.23 pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia.

Pvtanie nr 6.

opis przedmiotu zamówienia pkt 3, tabela poz. 1'.Ż4 zawiera zapis ,,butla systemu (samo
prostowania)mocowana w dolnej częściramy. Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie
butliw innym miejscu na ramie?
odpowiedź.
Zamawiojqcy wymaga zamocowania butli systemu somoprostowonia w dolnej częściromy przy
pokładzie, by nie przeciqżać dodatkowo konstrukcji ramy.

Pvtanie nr 7.

opis przedmiotu zamówienia pkt 3, tabela poz' 2.Ż opisuje wymagania dla interkomu. Czy
Zamawiający żąda dostawy kasków wraz z systemem interkomu, czv też ma być
kompatybilny z kaskami używanymi przez Zamawiającego. Jeżeli tak to jakich kasków
Zamawiający używa?

odpowiedź.

Zamowiojqcy wymaga dostawy interkomu bezprzewodowego kompatybilnego z dostarczonym
radiotetef. VHF, wraz z trzema kaskami ochronnymi jak w opisie. SłużbaSAR eksplootuje kaski
morskie typu GECK) MklI- z pełnq szybq tworzowq dla zapewn.ienio komfortu łqcznościi
be zp
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Pvtanie nr 8.

opis przedmiotu zamówienia pkt 3, tabela poz. 2.9 zawiera wymóg Wyposażenia łodzi w
stację pogodową. Czy stacja ma podawać tylko kierunek czy również siłę wiatru'

odpowiedź.
Stocjo pogodowo powinno mierzyć prędkośći kierunek wiatru'

Pvtanie nr 9.

opis przedmiotu zamówienia pkt 3, tabela poz' 3.11zawiera wymóg wyposażenia łodziw
dwa reflektory szperacze LED, równocześnie Zamawiający w pkt 2.2 opisu przedmiotu
zamówienia żąda aby wyposażenie spełniałowymagania konwencji soLAS. Wg naszej wiedzy
nie ma szperacza LED uznanego na zgodność z SOLAS. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę
szperacza LED nie posiadającego certyfikatu na zgodnośćz SoLAS?

odpowiedź.
Zamawiajqcy w p.2.2 odnosi się do wymogu wyposażenia łodzi w sprzęt jok stanowi rezolucja MSC
48(66) do konwencji soLAs dlo środkowrotunkowych. Stqd w poz. 1.27 do podłqczenia
obowiqzkowego szperaczo SOLAS przewidziano dwa dodotkowe gniozda w konsoli sterowniczei.
Wymienione w pozycjoch 3.L1- i 3.L2 to dodatkowe oświetlenie robocze LED, które musispełniać min'
worunkidla lPX6

Pvtanie nr 10.
Według naszej wiedzy poza MSPlR i kilkoma łodziami RlB eksploatowanymi przez Marynarkę
Wojenną RP nie ma na polskim rynku łodzi wyposażonych w system selfrighting' Zwracamy
się z prośbąo zaakceptowanie w ramach referencji dostaw łodzi RlB o długościod 4 do 9
metrów przeznaczonych do celów ratowniczych (np. z certyfikatem SoLAS) bez konieczności
ich wyposażania w system selfrighting.
odpowiedź.
Wieloletnie doświadczenio ratownikow MSPIR dla zapewnienia bezpieczeństwo działonia w trudnych
całorocznych worunkach pogodowych wymagajq posiadania systemu somoprostowania.
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