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Wykonowcy Ubiegojqcy się
o Udzielenie zomówienio

Dolyczy: postępowonie o udzielenie zomówienio publicznego: Remont stotków m/s

Orkon i m/s Posot dlo odnowienio klosy PRS, ogłoszenie o zomówieniu DUUE 2016/s

0l ó-0241 79 z dnio 23/01 /201 6

odpowiedź no pytonio nr 2

Morsko Słuzbo Poszukiwonio i Rotownictwo, dziołojqc joko Zomowiojqcy W niniejszym

informuje, iŻ w niniejszym postępowoniu o udzielenie ZomóWienio publicznego

wpłynęły od WykonowcóW Zopytonio, ktore wraz z odpowiedziq z<rmieszczono

poniżej.

Pytonie l:
Upzejmie proszę jeśli jest to mozliwe
nopędowych sq one niezbędne, oby
płotów nostownych śrub nopędowych.

o rysunki dotyczqce nostownych śrub

oferent mó9ł wytypowoć uszczelnienio

od powiedź Zomowiojqcego
Zomowiojqcy nie posiodo wskozonego W pytoniu rysunku, o jedynie lnstrukcję, któro

zomieszczo no stronie internetowej i przesyło Wykonowcom, ktorym pzekozoł SIWZ.

Pytonie 2:

"Proszę o uzupełnienie
Poz 3.2ó Szczelność sysfemów srub nostownych
Sprawdzenie szczelności system ów śrub nastownych szt. 2, lokolizocjo ewentuolnych
przeciekow oleju. DemontqŻśrub nopędowych szt.2 (Producent śrub Scono Zomech

Sp. zo.o.
- typowielkość śrub: PSOO/4-RKISO rok produkcji 2009 nr. fabr. 540 l 54l , średnico

t700 mm, Iiczbo skrzydeł jednejśruby 4).

DemontaŻ / montoŻ skrzydeł i sprowdzenie no obecnośc pęknięc (ewentuolno

noprowo uszkodzeń _ wYceno dodotkowo).
W y mi o n a w szyst ki c h u szcze l ni e n w ew n ę t rzny c h śr u b'
IJ szczel ni e nio d ostorczy Wyko now c a re mo nt u.

Pytonie:

piost ,czv również ,,zespołów rozzodu oleju RKl5O'' i zespołu hydrouliczne9o ?''

iego 10 Sekreteriat / Secret.
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odpowiedź Zomowiojqcego:

Powyżej pzytoczone zdonie ,,Wymiono wszystkich uszczelnień wewnętznych śrub''

DOTYCZY TYLKO PIAST.

Z uwogi no odległy termin skłodonio ofert oroz chorokter powyższej zmiony,

Zomowiojqcy nie przesuwo terminu skłodonio ofert. Tym somym termin skłodnio

i otworcio ofert: 29.o2.2o1 ór
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