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Wg. rozdzielnika

Dgt. postępowania znak: NZ-ER/I/PN/05/16 pn. Dostawa-iedneeo fabrycznie nowego skutera

ratowniczego prąvstosowanego do ratowania łcia ludzkiego na rnorzu wraz z prąvczepą

transportową.

rnnŚc złpyrłŃ wRAZ z wy.rłŚNtENIAMI ZAMAwIAJĄcEGo

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U' z 2015 r. poz.2164), jako

Zamawiający informuje, Że w dniu 05.05.2016 r. wpłynęły od Wykonawcy zapytania
dotyczące wyjaŚnień tręści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej

''SIWZ''. Zapytania dotyczą wymagań określonych w pkt. II Formularza oferty ( zaŁącznIk nt
1 do SIWZ). ZamawiĄący przedstawia poniżej treŚć zapytanwrazZ wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:
W załączniku nr ]. do slWZ pkt. ll 1'15 zamawiający Wymaga, aby rewers/bieg wsteczny był

zamontowany na kierownicy. Czy zamawiający dopuszcza, aby przełącznik rewersu był umieszczony
za kierownicą w postaci metalowej przekładni?

Odpowiedź:
Zamawiający w pkt. II.1.15 określił jedynie wymagane funkcje sterowania, natomiast nie
określił szczegółowo umiejscowienia dźwignilprzełącznlka rewersu i tym samym nie określił
warunku montazu na kierownicy dźwigni sterowania rewersęm.
Zamawiający wyjaśnia, Że umiejscowienie dŹwignilprzełącznika rewersu moŻe być, przed
kierownicą lub za kierownicą , nie moze jednak ograniczać możliwości sternika/ratownika w
Sprawlym kierowaniu jednostką. Całość układu sterowania musi byó ergonomiczna i w
zasięgu rąk sternika/ratownikapozwalająca na osiągnięcie wysokiej manewrowości.

Pytanie nr 2:
2.W załączniku nr 1 do S|WZ pkt ll 1'17 zamawiający Wymaga, aby dostęp do pędnika był możliwy w

czasie ruchu w morzu' Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostępu do pędnika w czasie ruchu w

morzu, ale przy wyłączonym silniku, a w szczególności usuwania z niego zanieczyszczeń? Takie

działania mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dokonującej inspekcji.

odpowiedź:
Zamawiający tym wymaganiem chce zapewnió sternikowi w sytuacjach awaryjnych, mozliwość
samodzielnego sprawdzenia i usunięcia ewentualnych zanieczyszczen osadzonych w pędniku
powstałych w czasie ruchu jednostki. W sytuacji awaryjnej gdy jednostka jest w ruchu tj.

dryfuje, silnik ze względów bezpieczeństwa jest oczywiŚcie wyłączony na czas inspekcji i
sternik ma możliwoŚć podjęcia próby usprawnienia napędu bez konieczności dokowania by
przyvłrócic pełne zdolności manewrowe, by kontynuować misję do czasu powrotu dobazy.
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