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Gdańsk, dnia 30.07.2020 r. 

Sprawa Nr 9/ZP/2020 

 

Egz. poj. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, informuję, 

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dla odnowienia klasy,  

w tym remontu dokowego, dwóch jednostek pływających typu Patrol 240 o numerach burtowych SG-111 

i SG-112 do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi 

(zachowano pisownię oryginalną): 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o podanie pełnego zapisu znaku klasy PRS.   

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pełen zapis znaku klasy PRS jest następujący: * mKM III Lm2 

 

Pytanie nr 2: 

W jakiej formie elektronicznej Zamawiający może udostępnić dokumentację zdawczą celu jej 

uaktualnienia (nieedytowalna – pdf lub edytowalna – acad)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji technicznej tylko w formacie PDF.  

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający akceptuje aktualizację dokumentacji w formie zestawienia zmian materiałów 

(lista/tabela) do istniejącego rysunku, bez potrzeby jego ponownego wykreślenia? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji dokumentacji w formie zestawienia zmian (lista/tabela) 

do istniejącego rysunku.  

 

Pytanie nr 4: 

Pkt. 4.4.1 Specyfikacji.  koszt przetransportowania jednostki do miejsca remontu (jeżeli dotyczy) 

oraz koszt jednostkowy brutto robocizny (w zł/roboczogodzinę), do uwzględnienia w kosztorysach 

na prace poweryfikacyjne. 

 Pytanie: Czy jednostka SD-111 i SD-112 podejdzie bez kosztowo do wskazanego przez Wykonawcę wspólnego 

miejsca naprawy np. Gdynia? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że jeżeli remont jednostek SG-111 i SG-112 (sprostowanie w oznakowaniu) będzie 

wykonywany w Gdyni to Wykonawca nie poniesie kosztów przejścia jednostek do miejsca wykonania remontu  

i powrotu do miejsca stałego bazowania. Miejscem stałego bazowania jednostek SG-111 i SG-112 jest  

Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku-Westerplatte. Zgodnie z treścią §7 ust. 2 projektu umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów paliwa zużytego do przebazowania jednostek w przypadku 

gdy miejsce wykonania remontu będzie oddalone od miejsca stałego bazowania o dystans przekraczający 30 mil 

morskich.    
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Pytanie nr 5: 

Pkt. 4.4.4 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć przy zastosowaniu obniżonej do 0 % stawki 

podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

Pytanie: W celu uniknięcia błędnej klasyfikacji stawki Vat i wiążącej się z tym odpowiedzialności, prosimy  

o podanie kodu CN z (Nomenklatury scalonej 2020) jednostki pływającej SG-111 i SG-112. Przedmiotowy kod 

podany przez Zamawiającego określi czy jednostka może być zakwalifikowana do 0% Vat. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z  kluczem powiązań między kodami CN 2020 a obowiązującym PKWiU 2015 opublikowanym przez 

Główny Urząd Statystyczny, właściwym dla stosowanego dotychczas dla jednostek pływających Straży Granicznej 

 kodu PKWiU 30.11.10.0 odpowiedni jest kod CN 8906 10.00. 

 

Pytanie nr 6: 
SG-111 

Ad I 2 Specyfikacji – zapewnienie załodze korzystanie z pomieszczeń sanitarnych; 

Pytanie: Czy zamawiający ma podstawić kontener socjalny czy wystarczy zapewnić załodze korzystanie z 

pomieszczeń socjalnych na terenie stoczni. Dla równości ofert proponujemy przyjąć do wyceny zapewnienie 

kontenera socjalnego dla 6 osób wyposażonego w urządzenia WC. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wystarczy zapewnić załodze korzystanie z pomieszczeń socjalnych na terenie stoczni. 

 

Pytanie nr 7: 
SG-111 

Ad I 3 Specyfikacji – plan malowania. 

Pytanie: Czy jednostka posiada plan malowania. Czy można uzyskać wgląd podczas wizji lokalnej? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż jednostka nie posiada planu malowania. 

 

Pytanie nr 8: 
SG-111 

Ad I 7 Specyfikacji  – odbojnica. 

 Pytanie: Prosimy o podanie sposobu mocowania odbojnicy, jakie wymiary/kształt przekroju posiada odbojnica? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada dokumentacji dotyczącej odbojnicy. Szczegółowych oględzin i pomiarów można dokonać 

podczas oględzin jednostki. Zamawiający udostępni jednostkę do oględzin w uzgodnionym z Wykonawcą terminie. 

 

Pytanie nr 9: 
SG-111 

Ad I 8 Specyfikacji – profil gumowy slipu:  

Pytanie: Prosimy o podanie sposobu mocowania profilu gumowego, jakie wymiary/kształt przekroju posiada slip? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada dokumentacji dotyczącej profili gumowych zamontowanych w slipie. Szczegółowych 

oględzin i pomiarów można dokonać podczas oględzin jednostki. Zamawiający udostępni jednostkę do oględzin w 

uzgodnionym z Wykonawcą terminie. 

 

Pytanie nr 10: 
SG-111 

Ad I 10 Specyfikacji – podłoga w łazience 

Pytanie: Prosimy o podanie czy konieczny jest demontaż montaż wyposażenia i szalunku ścian ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W celu wykonania wymiany podłogi w łazience konieczny jest demontaż wyposażenia. Wymiana podłogi ma 

polegać na jej odbudowie włącznie z płytą nośną oraz zastąpienia płytek ceramicznych wylewka żywiczną.  

Zamawiający nie może określić czy konieczny będzie demontaż szalunku ścian. W celu właściwej kalkulacji 

kosztów z uwzględnieniem przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania Zamawiający sugeruje dokonanie 

oględzin pomieszczenia łazienki na jednostce.  Zamawiający udostępni jednostkę do oględzin w uzgodnionym z 

Wykonawcą terminie. 

 

Pytanie nr 11: 
SG-111 

Ad I 11 Specyfikacji – instalacja CO:  

Pytanie: Prosimy o podanie jaki jest zakres prac wynikający z instrukcji obsługi, lub umożliwienie podczas wizji 

lokalnej wykonanie dokumentacji fotograficznej instrukcji ww. zakresie 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakres prac wynikający z instrukcji w ramach przeglądu rocznego dla kotła i palnika jest następujący: 

1. Wyczyścić kocioł: 

1.1 Wyjąć palnik (patrz punkt 4.1.5). 
1.2 Zdjąć płytę montażową palnika z kotła. 
1.3 Zdjąć górną osłonę kotła uważając, by nie przewodu uziemiającego. 
1.4 Zdjąć izolację. 
1.5 Wykręcić 4 śruby na pokrywie kotła. 
1.6 Zdjąć pokrywę kotła. 
1.7 Wyczyścić wnętrze kotła z użyciem szczotki z twardym włosiem. 
1.8 Wyczyścić przestrzeń między rurami za pomocą cienkiego paska metalu.  

Uwaga: Nie stosować żrących rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik lub benzyna. 
1.9 Wyczyścić kocioł odkurzaczem. 
1.10 Założyć pokrywę kotła, w razie potrzeby założyć nową uszczelkę. 
1.11 Założyć i dokręcić 4 śruby na pokrywie kotła. 
1.12 Założyć izolację. 
1.13 Założyć górną osłonę kotła upewniając się, że przewód uziemiający jest prawidłowo 
założony. 
1.14 Założyć płytę montażową palnika i zamontować palnik (patrz punkt 4.1.5). 

 
2. Wyczyścić komin. 
3. Wyczyścić oddzielacz wody, jeśli jest zainstalowany. 
4. Wymieniać element filtrujący w filtrze oleju. 
5. Wyczyścić i wyregulować palnik (patrz instrukcja obsługi palnika). 

Zamawiający umożliwi zapoznanie się z dostępnymi na jednostce instrukcjami kotła i palnika oraz wykonanie 

dokumentacji fotograficznej. 

 

Pytanie nr 12: 
SG-111 

Ad I 12 Specyfikacji – dźwig pokładowy:  

Pytanie: Prosimy o podanie jaki jest zakres prac wynikający z instrukcji obsługi, lub umożliwienie podczas wizji 

lokalnej wykonanie dokumentacji fotograficznej instrukcji ww. zakresie 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Instrukcja obsługi dźwigu pokładowego, którą posiada Zamawiający nie zawiera zakresu przeglądu dźwigu.  

W treści instrukcji jest tylko zalecenie aby raz w roku dźwig został poddany przeglądowi przez serwis HIAB. 

 

Pytanie nr 13: 
SG-111 

Ad I 13 Specyfikacji – winda kotwiczna:  

Pytanie: Prosimy o podanie jaki jest zakres prac wynikający z instrukcji obsługi, lub umożliwienie podczas wizji 

lokalnej wykonanie dokumentacji fotograficznej instrukcji ww. zakresie 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zakres prac wynikający z instrukcji obsługi windy kotwicznej jest następujący: 

 

Demontaż windy z pokładu j.p. 

Rozmontowanie ponad-pokładowej części windy, usunięcie soli, całkowite oczyszczenie                      i 

nasmarowanie oraz jej zmontowanie. 

Silnik hydrauliczny - oczyszczenie, uzupełnienie ubytków powłoki malarskiej, pokrycie (spryskanie) środkiem 

wodoodpornym. 

Przekładnia - rozmontowanie, oczyszczenie, sprawdzenie stanu łożysk, wymiana kompletu  uszczelnień, wymiana 

podkładek, wymiana oleju w przekładni. 

Przesmarowanie w punktach smarnych (maźnica taśmy hamulcowej, maźnica smarowania podstawy). 

Montaż windy na pokładzie j.p., sprawdzenie w działaniu. 

Zamawiający umożliwi zapoznanie się z dostępnymi na jednostce instrukcjami windy kotwicznej oraz wykonanie 

dokumentacji fotograficznej 

 

Pytanie nr 14: 
SG-111 

Ad I 14 Specyfikacji – wciągarka łodzi:  

Pytanie: Prosimy o podanie jaki jest zakres prac wynikający z instrukcji obsługi, lub umożliwienie podczas wizji 

lokalnej wykonanie dokumentacji fotograficznej instrukcji ww. zakresie 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zakres prac wynikający z instrukcji obsługi dla wciągarki łodzi jest następujący: 

Demontaż wciągarki z pokładu j.p. 

Demontaż wszystkich uszczelnień typu „o-ring” i uszczelek wału. 

Wyczyścić wszystkie elementy wciągarki. 

Montaż wciągarki wraz z nowymi uszczelkami typy „o-ring” i uszczelkami wału. 

Montaż wciągarki na pokładzie j.p. i sprawdzenie w działaniu.  

Zamawiający umożliwi zapoznanie się z dostępnymi na jednostce instrukcjami wciągarki oraz wykonanie 

dokumentacji fotograficznej. 

Pytanie nr 15: 
SG-111 

Ad II 8 Specyfikacji – pas napędowy:  

Pytanie: Prosimy o podanie jakie urządzenie jest napędzane pasem. Typ urządzenia lub pasa napędowego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Pas napędowy napędza  pompę płynu chłodzącego, alternator i pompę hydrauliczną urządzenia sterowego (tylko SG 

PB), pas napędowy wielorowkowy nr katalogowy Scania 1800521. 

 

Pytanie nr 16: 
SG-111: 

Ad II 17 Specyfikacji – wentylacja d-cy: 

Pytanie: Prosimy o podanie co jest nie sprawne w wentylacji 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada wiedzy co jest niesprawne w wentylacji. Ustalenie przyczyny niesprawności powinno 

nastąpić w drodze weryfikacji, w tym celu  Zamawiający umieścił zakres prac związany z wentylacją w części II - 

Prace wymagające weryfikacji, opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie nr 17: 
SG-112 

Pytania odnośnie jednostki SG – 112 pokrywają się z jednostką SG-111 oraz dodatkowo: 

Ad I 11 Specyfikacji – system klimatyzacji: 

Pytanie: Prosimy o podanie jaki jest zakres prac wynikający z instrukcji obsługi, lub umożliwienie podczas wizji 

lokalnej wykonanie dokumentacji fotograficznej instrukcji ww. zakresie 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zakres prac wynikający z instrukcji w ramach przeglądu rocznego dla systemu klimatyzacji  jest następujący 

Filtr wody z zewnątrz:  

Czyścić filtr odpowiednio do częstotliwości użytkowania, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

Zamknąć zawór wody z zewnątrz (N10322) poniżej filtra. 

Zdjąć osłonę filtra. 

Wyjąć element filtrujący i wyczyścić go z całego osadu i brudu używając szczotki i wody. 

Po ponownym założeniu filtra i otwarciu zaworu wody z zewnątrz sprawdzić, czy osłona filtra nie przecieka. 

Kondensator:  

Kondensator chłodzony wodą z zewnątrz wymaga odwapnienia co najmniej raz w roku. 

Zamknąć zawór wody z zewnątrz (N10322) poniżej filtra. 

Spuścić wodę z obiegu wody morskiej odkręcając obydwa przyłącza kondensatora. 

Podłączyć dolny wąż do kondensatora. 

Za pomocą górnego węża wypełnić układ octem czyszczącym (8%). 

Pozostawić układ wypełniony octem czyszczącym na co najmniej 2 dni. 

Po montażu układu i otwarciu zaworu wody z zewnątrz sprawdzić, czy węże podłączone do kondensatora nie 

przeciekają. 

Zamawiający umożliwi zapoznanie się z dostępnymi na jednostce instrukcjami systemu klimatyzacji oraz 

wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

 

Pytanie nr 18: 
SG-112 

Ad I 18 Specyfikacji  – kluzy:  

Pytanie: Prosimy o podanie jaki typ kluzy, jaka wielkość, jaki materiał kluzy, czy konieczne jest wykonanie 

wzmocnienia pod pokładem?. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający rezygnuje z wykonania prac w zakresie opisanym w części dotyczącej SG-112 część I pkt 18. 

(Wspawanie kluzy na dziobie i 2 szt. na rufie) opisu przedmiotu zamówienia. 
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Treść wyjaśnień Specyfikacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Powyższe 

wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w treści oferty.  

 

W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian do treści ofert w związku z udzielonymi 

wyjaśnieniami treści Specyfikacji Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. 

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 07.08.2020 r. na godz. 09.00. 

 

 

 

Zastępca Komendanta 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej 

kmdr ppor. SG Lesław Krysa 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz.  

Wyk. Ewa Haberny-Nowicka, tel. 22-17 


