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Gdańsk, dnia 31.07.2020 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: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

Poz. 7- Odbojnica (zużycie wynikające z eksploatacji)  

 Czy  profil  gumowy  jest  z  dostawy    Armatora  ( wykonanie  zdjęć  profila  ) – proszę o określenie parametrów  

( rodzaj gumy, wymiary itp.) 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Profil gumowy nie jest z dostawy Armatora. To oryginalny profil zamontowany przez stocznię , która zbudowała 

jednostkę. 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 2: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

  Poz. 8  -  Slip (zużycie wynikające z eksploatacji) 

- Czy  profil  gumowy  jest  z  dostawy    Armatora    ( wykonanie  zdjęć  profila  ) – proszę o określenie parametrów 

( rodzaj gumy, wymiary itp. ) 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Profil gumowy nie jest z dostawy Armatora. To oryginalny profil zamontowany przez stocznię , która zbudowała 

jednostkę. 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 3: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

11. Instalacja CO 

Kocioł grzewczy Kabola B-25 z Palnikiem SLV10B 

Przegląd roczny zgodnie z instrukcją obsługi – proszę określić zakres przewidywany w instrukcji, proszę o podanie 

wydajności kotła 

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. 
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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). 

 

Moc nominalna kotła min-max w kW: 19,7-29 

 

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

dokumentacji fotograficznej. 

 

Pytanie nr 4: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

12. Dźwig pokładowy 

HIAB 017T 

Przegląd roczny zgodnie z instrukcją obsługi – proszę określić zakres przewidywany w instrukcji 

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 5: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

13. Winda kotwiczna z kabestanem MUIR4500 z silnikiem hydraulicznym 

Przegląd po 5 latach od ostatniego przeglądu zgodnie z instrukcją obsługi  – proszę określić zakres przewidywany w 

instrukcji 

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

 

1. Demontaż windy z pokładu j.p. 

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

nasmarowanie oraz jej zmontowanie. 

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

środkiem wodoodpornym. 

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

wymiana podkładek, wymiana oleju w przekładni. 

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

6. 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 6: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

14. Wciągarka łodzi RIB ROTZLER 

Przegląd roczny zgodnie z instrukcją obsługi  – proszę określić zakres przewidywany w instrukcji 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zakres prac wynikający z instrukcji obsługi dla wciągarki łodzi jest następujący: 

 

1. Demontaż wciągarki z pokładu j.p. 

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

3. Wyczyścić wszystkie elementy wciągarki. 

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

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

 

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

dokumentacji fotograficznej. 
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Pytanie nr 7: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

CZĘŚĆ II - PRACE WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI 

2. Ochrona antykorozyjna – proszę o podanie typów anod, określić wagę 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Typ anod: Z15. Jeżeli w wyniku weryfikacji konieczna będzie wymiana anod to nowe anody zostaną dostarczone 

przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 8: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

CZĘŚĆ II - PRACE WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI 

6. -wymienniki ciepła silników głównych,5 lat od ostatniego przeglądu 

Demontaż wymienników, Weryfikacja, Wykonanie protokołu prac weryfikacyjnych i kosztorysów prac 

poweryfikacyjnych, 

Montaż, Zdanie w działaniu. 

- proszę o podanie  typu wymienników ( płaszczowo-rurowe – powierzchnia wymiany, czy płytowe – ilość płyt ) 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wymienniki ciepła silników głównych to standardowe chłodnice silników Scania DI 16 typ płaszczowo-rurowy. 

Instrukcja silnika nie zawiera informacji o powierzchni wymiany chłodnicy. 

 

Pytanie nr 9: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

CZĘŚĆ II - PRACE WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI 

10. -czujnik ciśnienia oleju przekładni z sygnalizacją na mostku.  – proszę o podanie typu czujnika 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający rezygnuje z wykonania prac w zakresie opisanym w części dotyczącej SG-111 , część II pkt 10 

 (-czujnik ciśnienia oleju przekładni z sygnalizacją na mostku) opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 10: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

CZĘŚĆ II - PRACE WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI 

11. Instalacja wody morskiej 

-czujnik przepływu wody morskiej na rurociągu przed pompą wraz z systemem sygnalizacji w siłowni i na mostku 

.  – proszę o podanie typu czujnika 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający rezygnuje z wykonania prac w zakresie opisanym w części dotyczącej SG-111 , część II pkt 11 

(Instalacja wody morskiej - czujnik przepływu wody morskiej na rurociągu przed pompą wraz z systemem 

sygnalizacji w siłowni i na mostku) opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 11: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

CZĘŚĆ II - PRACE WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI 

15. - agregat chłodniczy AIV10 

Weryfikacja pracy agregatu, Wykonanie protokołu prac weryfikacyjnych i kosztorysów prac poweryfikacyjnych, 

Zdanie w działaniu 

- proszę o określenie zakresu prac – na czym ma polegać weryfikacja pracy – uruchomieniu przez Załogę i 

sprawdzeniu działania, czy urządzenie ma być rozmontowane i przedstawione do przeglądu ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Termin "prace wymagające weryfikacji" został zdefiniowany przez Zamawiającego w pkt. 18 Uwag w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 12: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

CZĘŚĆ II - PRACE WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI 

16. - pompa wody morskiej N10180, Qmax100 l/min, Hmax 6 m., 220-230V, 0,25 KW 

- proszę o określenie zakresu prac – na czym ma polegac weryfikacja pracy – uruchomieniu przez Załogę i 

sprawdzeniu działania, czy urządzenie ma być rozmontowane i przedstawione do przeglądu ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Termin "prace wymagające weryfikacji" został zdefiniowany przez Zamawiającego w pkt. 18 Uwag w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 13: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-111 

CZĘŚĆ II - PRACE WYMAGAJĄCE WERYFIKACJI 
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17. - wentylacja d-cy M-WRG-S/Z-24 

- proszę o określenie zakresu prac – na czym ma polegać weryfikacja pracy – uruchomieniu przez Załogę i 

sprawdzeniu działania, czy urządzenie ma być rozmontowane i przedstawione do przeglądu ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Termin "prace wymagające weryfikacji" został zdefiniowany przez Zamawiającego w pkt. 18 Uwag w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 14: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

Poz. 7- Odbojnica (zużycie wynikające z eksploatacji)  

 Czy  profil  gumowy  jest  z  dostawy    Armatora  ( wykonanie  zdjęć  profila  ) – proszę o określenie parametrów ( 

rodzaj gumy, wymiary itp. ) 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Profil gumowy nie jest z dostawy Armatora. To oryginalny profil zamontowany przez stocznię , która zbudowała 

jednostkę. 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 15: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

  Poz. 8  -  Slip (zużycie wynikające z eksploatacji) 

- Czy  profil  gumowy  jest  z  dostawy    Armatora    ( wykonanie  zdjęć  profila  ) – proszę o określenie parametrów 

( rodzaj gumy, wymiary itp. ) 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Profil gumowy nie jest z dostawy Armatora. To oryginalny profil zamontowany przez stocznię , która zbudowała 

jednostkę. 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 16: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

10. Instalacja CO Kocioł grzewczy Kabola B-25 z Palnikiem SLV10B 

Przegląd roczny zgodnie z instrukcją obsługi – proszę określić zakres przewidywany w instrukcji, proszę o podanie 

wydajności kotła 

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

1. Wyczyścić kocioł: 

1.15 Wyjąć palnik (patrz punkt 4.1.5). 

1.16 Zdjąć płytę montażową palnika z kotła. 

1.17 Zdjąć górną osłonę kotła uważając, by nie przewodu uziemiającego. 

1.18 Zdjąć izolację. 

1.19 Wykręcić 4 śruby na pokrywie kotła. 

1.20 Zdjąć pokrywę kotła. 

1.21 Wyczyścić wnętrze kotła z użyciem szczotki z twardym włosiem. 

1.22 Wyczyścić przestrzeń między rurami za pomocą cienkiego paska metalu.  

Uwaga: Nie stosować żrących rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik lub benzyna. 

1.23 Wyczyścić kocioł odkurzaczem. 

1.24 Założyć pokrywę kotła, w razie potrzeby założyć nową uszczelkę. 

1.25 Założyć i dokręcić 4 śruby na pokrywie kotła. 

1.26 Założyć izolację. 

1.27 Założyć górną osłonę kotła upewniając się, że przewód uziemiający jest prawidłowo założony. 

1.28 Założyć płytę montażową palnika i zamontować palnik (patrz punkt 4.1.5). 

 

6. Wyczyścić komin. 

7. Wyczyścić oddzielacz wody, jeśli jest zainstalowany. 

8. Wymieniać element filtrujący w filtrze oleju. 

9. Wyczyścić i wyregulować palnik (patrz instrukcja obsługi palnika). 

 

Moc nominalna kotła min-max w kW: 19,7-29 

 

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

dokumentacji fotograficznej. 
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Pytanie nr 17: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

11. System klimatyzacji MAR-IX 

- agregat chłodniczy AIV10, -pompa wody morskiej N10180 

Przegląd roczny zgodnie z instrukcją obsługi – proszę określić zakres przewidywany w instrukcji 

JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

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: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

12. Dźwig pokładowy HIAB 017T 

Przegląd roczny zgodnie z instrukcją obsługi – proszę określić zakres przewidywany w instrukcji 

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 19: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

13. Winda kotwiczna z kabestanem MUIR4500 z silnikiem hydraulicznym 

Przegląd po 5 latach od ostatniego przeglądu zgodnie z instrukcją obsługi  – proszę określić zakres przewidywany w 

instrukcji 

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

 

1. Demontaż windy z pokładu j.p. 

2. Rozmontowanie ponad-pokładowej części windy, usunięcie soli, całkowite oczyszczenie                      
i nasmarowanie oraz jej zmontowanie. 

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

środkiem wodoodpornym. 

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

wymiana podkładek, wymiana oleju w przekładni. 

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

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

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

dokumentacji fotograficznej. 
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Pytanie nr 20: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

14. Wciągarka łodzi RIB ROTZLER 

Przegląd roczny zgodnie z instrukcją obsługi  – proszę określić zakres przewidywany w instrukcji 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zakres prac wynikający z instrukcji obsługi dla wciągarki łodzi jest następujący: 

 

1. Demontaż wciągarki z pokładu j.p. 

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

3. Wyczyścić wszystkie elementy wciągarki. 

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

5. 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 21: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

CZĘŚĆ 2 - PRACE WYMAGAJĄCE  WERYFIKACJI 

5. -wymienniki ciepła silników głównych 5 lat od ostatniego przeglądu 

- proszę o podanie  typu wymienników ( płaszczowo-rurowe – powierzchnia wymiany, czy płytowe – ilość płyt ) 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wymienniki ciepła silników głównych to standardowe chłodnice silników Scania DI 16 typ płaszczowo-rurowy. 

Instrukcja silnika nie zawiera informacji o powierzchni wymiany chłodnicy. 

 

Pytanie nr 22: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

CZĘŚĆ 2 - PRACE WYMAGAJĄCE  WERYFIKACJI 

10. -czujnik ciśnienia oleju przekładni z sygnalizacją na mostku.  – proszę o podanie typu czujnika 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający rezygnuje z wykonania prac w zakresie opisanym w części dotyczącej SG-112 , część II pkt 10 (-

czujnik ciśnienia oleju przekładni z sygnalizacją na mostku) opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 23: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

CZĘŚĆ 2 - PRACE WYMAGAJĄCE  WERYFIKACJI 

11. Instalacja wody morskiej 

- czujnik przepływu wody morskiej na rurociągu przed pompą wraz z systemem sygnalizacji w siłowni i na mostku 

– proszę o podanie czujnika 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający rezygnuje z wykonania prac w zakresie opisanym w części dotyczącej SG-112 , część II pkt 11 

(Instalacja wody morskiej - czujnik przepływu wody morskiej na rurociągu przed pompą wraz z systemem 

sygnalizacji w siłowni i na mostku) opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 24: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

CZĘŚĆ 2 - PRACE WYMAGAJĄCE  WERYFIKACJI 

15. Instalacja C.O. 

Weryfikacja uszczelnienia płytowego wymiennika ciepła, naczynia zbiorczego, zaworu dopełniania czynnika 

grzewczego, 

pomy cyrkulacyjnej. Wykonanie protokołu prac weryfikacyjnych i kosztorysów prac poweryfikacyjnych, 

Montaż, 

Zdanie na szczelność w działaniu. 

- proszę o określenie parametrów wymiennika ( ilość płyt, powierzchnia wymiany itp. ),wielkości  naczynia 

zbiorczego 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dysponuje następującymi danymi o elementach instalacji CO: 

Wymiennik ciepła WP 540 

Naczynie zbiorcze o pojemności 18 litrów.  

Pompa cyrkulacyjna Salmson NXL 43-25P 
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Pytanie nr 25: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

CZĘŚĆ 2 - PRACE WYMAGAJĄCE  WERYFIKACJI 

16. Zespół prądotwórczy Cummins Onan MDK 

- wyciek oleju 

Proszę o doprecyzowanie zakresu prac – w jakim rejonie jest wyciek, czy w grę wchodzi rozmontowanie silnika ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie może jednoznacznie wskazać rejonu wycieku (ślady oleju zlokalizowano na misce olejowej) 

Wykonawca powinien uwzględnić konieczność demontażu części elementów silnika w celu jednoznacznego 

wskazania miejsca (przyczyny) wycieku oleju.  

 

Pytanie nr 26: 
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA SG-112 

CZĘŚĆ 2 - PRACE WYMAGAJĄCE  WERYFIKACJI 

Pkt. 18 - Wspawanie kluzy na dziobie i 2 szt. na rufie (łącznie 3szt.); Wspawanie kluzy na dziobie w osi symetralnej  

jednostki w celu poprawy pracy podczas cumowania do boi oraz 2 szt. na rufie w celu możliwości założenia 

szpringu i holowania  

(według wskazań załogi) 

Miejsca wspawywania kluz – czy wolnostojące, czy w istniejące nadburcie? Grubość i gatunek blach pokładu w 

miejscu montażu. Rysunek istniejącej konstrukcji – brak. Czy miejsce montażu ze wzniosem pokładu? 

Wymiary nowych kluz i DOR? 

Fundamenty kluz, czy z dostawy stoczni/armator lub wspawywane w nadburcie? 

Wzmocnienia pokładu/ nadburcia w rejonie montażu kluz: proszę o udostepnienie projektu zatwierdzonego przez 

klasyfikatora 

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.  

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy  

je uwzględnić w treści oferty.  

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści Specyfikacji nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający nie wyznacza nowego terminu składania ofert. 

 

 

 

 

Komendant 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej 

w/z  kmdr SG Wojciech Heninborch 

Zastępca Komendanta 

 

 

 

Wykonano w 1 egz.  

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


