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dotyczy: postępowania   w   sprawie   zamówienia  publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Remont jednostki k/h „SYRIUSZ” w celu przeprowadzenia 
przeglądu pośredniego PRS 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 
 
W dniu 15 maja 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Na 
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie Rozdziału IX ust. 2 SIWZ, Zamawiający- 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie  udziela niniejszym następujących odpowiedzi: 

 
Pytanie 1 
Dział pokładowy poz. 42 – szyba wirująca w sterówce GL 270:  

Prosimy o podanie wymiarów oraz grubości szyby do której jest wymagana szyba wirująca. 

Odpowiedź na pytanie 1 

Wymiar szyby : szerokość 65 x wysokość 85 cm. 
Szyba o grubości 15 mm (Producent RESPO 1990 norma PN-78/W-88059) 
Dokładne pomiary po demontażu przez Wykonawcę   
 

Pytanie 2 
Urządzenia pokładowe poz. 48 – dobór i wymiana lin w żurawikach pokładowych: 

Prosimy o podanie DOR żurawików 
 

Odpowiedź na pytanie 2 

Udźwig jednego żurawika wynosi  10 KN  
Producent Żegluga Mazurska Giżycko  
1986  
Model : S279300 
Ciężar urządzenia 180 kg 
odbiór PRS 
 

Pytanie 3 
Bramownica ładunkowa DOR 5T poz49 – remont siłowników zmiany położenia wysięgu: 

Prosimy o podanie czy wymagany jest atest PRS na przegląd. 

 
Odpowiedź na pytanie 3 
Tak wymagany jest atest klasyfikatora na przegląd urządzenia. Nadzór klasyfikatora nad 
remontem statku. 
 

Pytanie 4 
Bramownica ładunkowa DOR 5T poz. 56 – wymiana wkładów i czyszczenie filtrów 
hydrauliki:  

Prosimy o podanie ilości filtrów do wymiany 
 
Odpowiedź na pytanie 4 
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Filtry posiadają wkłady sitkowe – wymiana wkładów w zależności od zużycia 
Ilość zamontowanych wkładów wynosi:  2 szt. 
 

 

 
 
 

 
     Zatwierdził 

  Wojciech Zdanowicz 
 

Dyrektor 
        Urzędu Morskiego w Szczecinie 

   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 


