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Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 22.05.2020 r. 
znak: PO-II.2691.97.20, E.2804.14.2.20 
 
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 26.05.2020 r. 
 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o podanie roku produkcji oraz udźwigu suwnic nr fabryczny 40352, 1597. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
1. Suwnica nr fabryczny 40352 - rok produkcji 1985, udźwig 5 ton, 
2. Suwnica nr fabryczny 1597 - rok produkcji 1960, udźwig 5 ton.  
 
 
Pytanie nr 2 
Proszę o interpretację:  
Warunki udziału w postępowaniu* - oferta powinna zawierać oświadczenie 
Wykonawcy, o posiadaniu personelu z niezbędnymi uprawnieniami do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Personel Wykonawcy 
powinien posiadać uprawnienia jednostek dozoru technicznego do modernizacji i 
napraw urządzeń wymienionych w załączniku nr 1. 
Czy wystarczą kwalifikacje wg zał.? 
Usługa nie ma charakteru materialnego, a więc sugeruję, że jeżeli UDT lub TDT uzna 
dokument resursu jest spełnienie jakości usługi. Jeżeli jest inaczej proszę o 
informację. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Personel wykonawcy powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające 
do konserwacji urządzeń technicznych wydane przez Jednostkę Dozoru 
Technicznego. 
Zamawiający badanie i ocenę ofert dokonuje po terminie złożenia oferty. 
Usługa ma charakter niematerialny i uznanie dokumentu resursu przez UDT lub TDT 
jest spełnieniem jakości usługi. 
 
 
Pytanie nr 3 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji technicznych o UTB. 
Prosimy o podanie udźwigu i roku produkcji każdego urządzenia, zgodnie z 
załączonym plikiem. 
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Odpowiedź na pytanie nr 3 
1. Suwnica natorowa nr fabryczny 40352 – rok produkcji 1985, udźwig 5 ton; 
2. Dźwignik samochodowy SDO-12,5 nr fabryczny 211 – rok prod. 1988, udźwig 

12,5 tony; 
3. Wózek jezdniowy  D-120, nr fabryczny 8400019 – rok prod. 1988, udźwig 12 ton; 
4. Dźwignik samochodowy SDD-3,5T, nr fabryczny 23 – rok prod. 1994, udźwig 3,5 

tony; 
5. Dźwignik samochodowy SDD-3,5T, nr fabryczny 25 – rok prod. 1994, udźwig 3,5 

tony; 
6. Wózek jezdniowy podnośnikowy H7.OFT, nr fabryczny J006E01535J – rok prod. 

2011, udźwig 7 ton; 
7. Wózek jezdniowy podnośnikowy ROTO38.14 nr fabryczny C5003374 – rok prod. 

2015, udźwig 3,8 tony; 
8. Wózek jezdniowy podnośnikowy D-70 nr fabryczny 23 00678 – rok prod. 1996, 

udźwig 7 ton; 
9. Suwnica pomostowa nr fabryczny 1597 – rok prod. 1960, udźwig 5 ton. 
 
 
Pytanie nr 4 
Poprosiłbym o dane techniczne  dot. UTB.  tzn. suwnice: hakowa  z poz. obsługi , czy 
kabiny  - jednohakowa czy specjalna np chwytakowa –  udźwigi. 
Dane pozostałych  maszyn są  domyślne. 
Czy będzie dostęp do  DTR  i  księgi  Rewizji i dziennika  konserwacji? 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Suwnica natorowa, hak dwurożny, sterowanie kasetą, udźwig 5 ton - BON 
Świnoujście, 
Suwnica pomostowa, hak jednorożny, sterowanie kasetą, udźwig 5 ton - BON 
Szczecin. 
Dokumenty są do wglądu na obiektach po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z 
Panem Kazimierzem Karbowiakiem tel. 609 600 199. 
 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Zenon Kozłowski 
              Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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