Szczecin, 6 lutego 2018 r.

JRP-063/27/POIiŚ-lodołamacze/2017-mg

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW,
WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę pn.: „Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem dwóch lodołamaczy
przeciwpowodziowych liniowych w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla
RZGW Szczecin”.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566 ze zm.), została utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Zgodnie z art. 525 ust. 7 w zw. z art. 527 przedmiotowej ustawy regionalne zarządy
gospodarki wodnej będące państwowymi jednostkami budżetowymi stały się jednostkami
organizacyjnymi Wód Polskich, a wszelkie należności, zobowiązania, prawa i obowiązki regionalnych
zarządów gospodarki wodnej stały się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami
i obowiązkami Wód Polskich.
Mają powyższe na uwadze Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, dostosowując dokumenty przetargowe do obecnego stanu prawnego. Zmianie uległy:
nazwa Zamawiającego, nr rachunku bankowego oraz nazwa beneficjenta właściwe dla wniesienia
wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, i strona umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zmianie uległ również nr pokoju do którego należy składać oferty – nowy nr 129. Dane
teleadresowe, w tym nr faksu i adres e-mail do korespondencji z Zamawiającym pozostają bez zmian.
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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej „ustawa”) Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej „SIWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Zamawiający powołał się na definicję „specjalistyczny statek morski” określoną w Przepisach Klasyfikacji
i Budowy Statków Morskich Polskiego Rejestru Statków. Proszę o podanie nazwy konkretnego
dokumentu (części) / źródła PRS lub strony internetowej właściwego dokumentu.
Odpowiedź
Definicja określenia „specjalistyczny statek morski” według Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków
Morskich znajduje się w cz. I tych przepisów , tj. w Zasadach Klasyfikacji w rozdziale 1 Postanowienia
Ogólne w pkt 1.2 Określenia na str. 11. Przepisy dostępne są na stronie internetowej PRS S.A. pod
adresem:
https://www.prs.pl/przepisy-i-wydawnictwa-prs/przepisy-klasyfikacyjne.html
Pytanie 2
Zamawiający jako warunek podaje dwie dostawy specjalistycznych statków morskich lub dwie
przebudowy specjalistycznych statków morskich. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza
warunek dostawy jednego specjalistycznego statku morskiego i przebudowy jednego specjalistycznego
statku morskiego.
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 3
W § 11 ust. 8 ppkt vii. Wzoru Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) wskazano, że załącznikiem do zgłoszenia
do odbioru końcowego będą w szczególności:
Zaświadczenie o rejestracji Lodołamaczy w budowie
Zważywszy na fakt, iż rejestracja Lodołamaczy może mieć miejsce w kilku instytucjach (co może mieć
wpływ także na koszty rejestracji) Wykonawca zwraca się z pytaniem: zarejestrowanie w jakiej
instytucji/organie spełni wymogi wskazane w § 11 ust. 8 ppkt vii wzoru Umowy?
Odpowiedź
Zamawiający wykreślił przedmiotowe zaświadczenie z listy załączników niezbędnych do zgłoszenia
odbioru końcowego oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) rozdz. XIV. Prosimy o uwzględnienie w kryteriach
oceny doświadczenia kadry kierowniczej doświadczeń w zakresie przebudowy statków morskich
i śródlądowych specjalistycznych podobnie jak jest to ujęte przy doświadczeniu Wykonawcy (SIWZ rozdz.
VI, pkt. 1.2 C).
Odpowiedź
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 5
SIWZ rozdz. VI pkt. 1.2 C a. Prosimy o potwierdzenie że do statków specjalistycznych w zakresie
przewozu personelu specjalistycznego zalicza się również promy samochodowo – pasażerskie.
Odpowiedź
Vide odpowiedź na pytanie nr 1. Według Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich Polskiego
rejestru Statków promy samochodowo-pasażerskie nie są zaliczane do statków specjalistycznych.
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Pytanie 6
SIWZ rozdz. XIV, pkt. 3). Dot. doświadczenia zawodowego Kierownika Projektu i Głównego Projektanta.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia okresu wymaganego do wykazania odpowiedniego
doświadczenia kadry technicznej z 5 lat do 10 lat. Pozwoli to w znaczący sposób zwiększyć ilość
podmiotów w Polsce które będą miały możliwość złożenia równorzędnych pod tym względem ofert
przetargowych. Jak powszechnie wiadomo w okresie 5 ostatnich lat niewiele podmiotów w Polsce
wybudowało statki o parametrach określonych w postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 7
SIWZ załącznik nr 1a, prosimy o sprecyzowanie terminu „projektowanie” użytego w Harmonogramie
Rzeczowo – Finansowym. Jaki rodzaj dokumentacji i jaki jej zakres będzie uprawniał do wystawienia
faktury za ten element zamówienia.
Odpowiedź
Warunkiem wystawienia faktury za przedmiotowy element zamówienia będą zatwierdzone przez
uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne rysunki projektu technicznego (projekt klasyfikacyjny), zawierające
w szczególności:
a) Plan ogólny;
b) Linie teoretyczne kadłuba;
c) Projektowa informacja o stateczności;
d) Wolna burta;
e) Dobór urządzeń kotwiczno-cumowniczych;
f) Zład poprzeczny;
g) Zład wzdłużny;
h) Rozwinięcie poszycia;
i) Grodzie;
j) Pokład i dno z rozmieszczeniem i wymiarami otworów;
k) Konstrukcja rufy;
l) Konstrukcja dziobu;
m) Nadbudówka;
n) Siłownia – konstrukcja i fundamenty;
o) Fundamenty urządzeń i wzmocnień pod nimi;
p) Plan otworów i zamknięć z wysokością progów drzwi i z wysokością zrębnic włazów;
q) Plan widoczności;
r) Tabela spawania;
s) Analiza wytrzymałości lokalnej oraz analiza konstrukcji kadłuba metodą MES.
Pytanie 8
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) pkt 0.2. Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis że „podane wartości
(zanurzenie projektowe i konstrukcyjne) zostaną uściślone w czasie projektowania w uzgodnieniu z
Zamawiającym” przy jednoczesnym stwierdzeniu w dalszej treści że „kluczowym parametrem jest
zanurzenie projektowe, które nie może ulec zwiększeniu”.
Odpowiedź
Każda zmiana, zarówno zanurzenia projektowego i konstrukcyjnego, musi być uzgodniona z
Zamawiającym.
Pytanie 9
OPZ pkt 0.6. Czy Zamawiający dopuszcza inne/różne typy smarowniczek montowane przez producentów
poszczególnych urządzeń zgodnie z ich standardami.
Odpowiedź

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin
tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail:szczecin@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
Pytanie 10
OPZ ppkt 0.8.1. Badania modelowe, prosimy o sprecyzowanie/poprawienie zakresu badań modelowych.
Prawdopodobnie wystąpił błąd redakcyjny.
Odpowiedź
Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 11
OPZ ppkt 0.8.3. Ramowy zakres dokumentacji zdawczej, w spisie tej dokumentacji widnieje „plan
ochrony katodowej”, jednocześnie w ppkt. 1.7.3 przewidziano ochronę kadłuba poprzez anody cynkowe.
Prosimy o wyjaśnienie tej sprzeczności. Ten sam problem dotyczy technologicznej ochrony kadłuba.
Odpowiedź
Zamawiający nie widzi sprzeczności w treści ppkt 1.7.3, ponieważ ochrona katodowa jest realizowana
poprzez anody.
Pytanie 12
OPZ w pkt 1.8 napisane jest że kadłub ma być pomalowany farbą lodową natomiast w ppkt 1.8.1 została
przywołana farba przeciwporostowa. Czy oznacza to że obie farby mają być zastosowane na kadłubie
jednocześnie.
Odpowiedź
Farbą przeciwporostową mają być pomalowane jedynie zawory denne (kingstony).
Pytanie 13
OPZ w pkt 1.8 napisane jest że „Farba winna być nakładana na gorąco (45ºC – 50ºC) przy pomocy
odpowiedniego sprzętu do nakładania na gorąco.” Czy Zamawiający dopuszcza użycie do malowania
kadłuba farb lodowych nie wymagających aplikacji w temp. ok.50ºC.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
Pytanie 14
OPZ w pkt 2.15 zawarto informację o wymaganiu dotyczącej łodzi towarzyszącej dla min. 5 osób wg
normy PN-EN 1914. Bazując na danych z normy stwierdzamy , że na planie ogólnym wrysowana jest łódź
o długości 3,5m , tzn. dla 3 osób wg w/w normy.
Łódź dla min.5 osób powinna mieć długość 5m i szerokość 1,83m.Stosując taką łódź to na pokładzie
pokładówki brak jest miejsca. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w doborze łodzi.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące łodzi towarzyszącej dla min. 5 osób. Zgodnie
z przywołaną normą PN-EN 1914 wymiary łodzi w niej wskazane są zalecane, a nie wymagane. Długość
zalecana wg normy, dla łodzi 5-cio osobowej, to 4,5 m +/- 0,15m. Szerokość zalecana wg normy to 1,7 m
+/- 0,1m. Łódź może mieć 4,35 m długości lub może być jeszcze krótsza. Odległość między wyjściem z
kabiny dyżurnej z siłowni, a ścianką nadbudówki wynosi około 4,8 m. Przy ewentualnej korekcie
rozplanowania wnętrz w nadbudówce i przesunięciu ścianki nadbudówki, można spodziewać się, że nie
będzie problemu z umieszczaniem łodzi 5-cio osobowej w przedstawionym na planie ogólnym miejscu.
Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tratwy ratunkowej 8-osobowej po uzgodnieniu z PRS.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
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Pytanie 16
OPZ pkt 2.1 napęd urządzenia sterowego, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza aby
napęd awaryjny maszyny sterowej umiejscowić w siłowni.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia wymagań Towarzystwa
Klasyfikacyjnego oraz OPZ w odniesieniu do napędu awaryjnego maszyny sterowej.
Pytanie 17
OPZ pkt 2.8 Trap, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający dopuszcza kładkę aluminiową o długości 2.5
m po uzgodnieniu z PRS ( ma znaczenie masa kładki przy obsłudze ręcznej).
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zmiany długości kładki.
Pytanie 18
OPZ ppkt 4.1.4. Napisano że uszczelnienie dziobowe i rufowe pochwy wału śrubowego będzie typu
"Simplex", prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania do
uszczelnienia pochwy wału?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania.
Pytanie 19
OPZ ppkt 5.11.1. Urządzenie podnoszenia sterówki, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie cylindra
hydraulicznego do podnoszenia/opuszczania sterówki.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania cylindra hydraulicznego do podnoszenia/opuszczania
sterówki.
Pytanie 20
Czy jest możliwe podanie uciągu lodołamaczy?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje funkcji holowania dla budowanych lodołamaczy.
Pytanie 21
W SIWZ napisano, aby mniejszy agregat był chłodzony powietrzem, dodatkowo dodano, że ma być
w obudowie. Bardzo trudno jest dostarczyć małe agregaty chłodzone radiatorem i w obudowie. Czy
można wydzielić w siłowni miejsca wyizolowanego i przyjąć chłodzenie takiego agregatu również
poprzez chłodnice poszyciowe? Można dostarczyć silnik z pompą wody słodkiej który (pociągnie płyn do
agregatu w siłowni), Silniki takie mają papiery z PRS. Czy można również umiejscowić większy agregat w
takim wyizolowanym pomieszczeniu.
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ w zakresie wymagań dot. sposobu chłodzenia
i wyposażenia w obudowę w odniesieniu do Zapasowego Zespołu Prądotwórczego. Zamawiający
dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie wymagań dotyczących konieczności wyposażenia w obudowę
Podstawowego Zespołu Prądotwórczego.
Pytanie 22
Czy jest możliwość dostawy obu jednostek wcześniej np. w 2019 roku?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający określił jedynie termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 31.10.2020 r. To
na Wykonawcy ciąży obowiązek załączenia do oferty Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego budowy
lodołamaczy, w którym określi m.in. termin dostawy obu jednostek.
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Pytanie 23
Bardzo proszę o informację czy w ramach zamówienia jest dopuszczalne złożenie 2 niezależnych ofert
przez podmioty funkcjonujące w ramach tej samej grupy kapitałowej? Tzn. firmy składające ofertę
posiadają oddzielną formę prawną (KRS, NIP, REGON), ale mają wspólnego właściciela.
Odpowiedź
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba
że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 ustawy).
Przynależność wykonawców do tej samej grupy kapitałowej nie stanowi bezwzględnej przesłanki
wykluczenia z postępowania. To jednak na wykonawcy ciąży ciężar dowodu i konieczności wykazania, że
pomimo istniejących między wykonawcami powiązań, nie istnieje zagrożenie zachwiania uczciwej
konkurencji, tj. wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, składający oferty, zachowują się jak
niezależne podmioty na konkurencyjnym rynku, samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie
w postępowaniu oraz warunkach oferty.
Ustawa nie określa, ale i nie ogranicza środków dowodowych w powyższym zakresie. W związku
z powyższym zakres i sposób przedstawienia dowodów i wyjaśnień zależy od woli wykonawcy (może on
załączyć do oświadczenia np. zasady funkcjonowania podmiotów w grupie kapitałowej, regulacje
wewnętrzne etc.).
Pytanie 24
1.4.2.1 Silnik główny: proszę o jednoznaczne podanie mocy silnika dla lodołamacza. W Warunkach SIWZ
i pozostałe opisy, ze strony RZGW Szczecin nie jest precyzyjne, występują dwie różne moce?
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, iż prawidłowa moc silnika wynosi 850 KM, 625 KW. Zamawiający ujednolicił
zapisy SIWZ w tym zakresie dokonując modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznika nr 6
do OPZ.
Pytanie 25
4.4.1.2 Dodatkowy zespół prądotwórczy – będzie chłodzony powietrzem – czy konieczne, jeśli ma być
w zabudowie?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku gdy Wykonawca na etapie projektowania zlokalizuje dodatkowy
zespół prądotwórczy poza pomieszczeniem siłowni, wówczas wymagana będzie dla ww. zespołu
obudowa dźwiękochłonna. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 26
5. System rurociągów 5.0 Założenia podstawowe: Rury systemu zęzowego i balastowego będą wykonane
z tworzyw sztucznych. Czy z innych materiałów jak stal?
Odpowiedź
Zamawiający dopuści wykonanie rur systemu zęzowego i balastowego z innego materiału. W związku
z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie 27
5.3 System paliwa 5.4 system oleju smarnego: Materiał rury precyzyjne stalowe, bez szwu – czy tylko
takie czy są wyjątki?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje odstępstw w tym zakresie i oczekuje wykonania rurociągów systemu paliwa
i systemu oleju smarnego zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 28
W opisie Przedmiotu Zamówienia, pkt. 0.2 Wymiary główne – założenia, wymiary: Zanurzenie
projektowe i Zanurzenie konstrukcyjne oznaczone są gwiazdką, co oznacza:
„*podane wartości zostaną uściślone w czasie projektowania w uzgodnieniu z Zamawiającym”.
Natomiast na końcu przedostatniego akapitu na tej samej stronie jest zapis: „Kluczowym parametrem
jest zanurzenie projektowe, które nie może ulec zmianie”.
Oba zapisy wykluczają się wzajemnie – prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź
Każda zmiana, zarówno zanurzenia projektowego i konstrukcyjnego, musi być uzgodniona z
Zamawiającym.
Zamawiający dopuszcza sytuację w której zanurzenie konstrukcyjne będzie minimalnie różniło się od
zakładanych wartości pod warunkiem braku występowania przegłębienia na dziobie i zanurzenia w
rejonie śruby takiego aby praca śruby napędowej nie była zakłócona, tzn. nie występowały zjawiska
obniżające sprawność i napór śruby.
Pytanie 29
Czy Zamawiający posiada obliczenia wyporności oraz ciężaru kadłuba i wyposażenia lodołamacza
liniowego prezentowanego w załącznikach do Przetargu potwierdzające możliwość wybudowania
lodołamaczy przy założonych wymiarach głównych?
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi obliczeniami ciężarów kadłuba i wyposażenia. Oczekiwany
kształt kadłuba ( a tym samym wyporność) jest generalnie identyczny z kształtem kadłuba lodołamaczy
liniowych typu L-401, które posiadają dobre charakterystyki łamania lodu i manewrowości w lodzie.
Intencją Zamawiającego jest aby zamówione lodołamacze nie były gorsze w tym zakresie od L-401, stąd
wymagania co do kształtu i zanurzenia. Zamawiającemu jest znane opracowanie wykazujące, iż
możliwym jest zbudowanie lodołamaczy liniowych na bazie kształtu kadłuba lodołamacza L-401 (a tym
samym jego wymiarów głównych) w oparciu o aktualne przepisy jednego z towarzystw klasyfikacyjnych
dla lodołamaczy przeciwpowodziowych, przy zachowaniu zawartych w dokumentacji przetargowej
wymagań dotyczących zanurzenia. Dla osiągnięcia tych parametrów wymagana jest jednak minimalizacja
ciężaru lodołamacza (masy konstrukcji i wyposażenia), stąd wymagania Zamawiającego zawierają
konieczność stosowania stali o podwyższonej wytrzymałości na konstrukcję kadłuba i pokładu a stopów
AL na konstrukcję pokładówki i sterówki. Zamawiający oczekuje również zastosowanie nowoczesnej
jednostki napędowej (SG), której ciężar jest znacząco niższy do ciężaru SG na lodołamaczu L-401.
Załączone do dokumentacji przetargowej rysunki pokazują wymagania zamawiającego w zakresie
zawartym w OPZ, zostawiając projektantowi pewien zakres swobody koniecznej do stworzenia projektu,
np. nie pokazano rozplanowania siłowni, nie zapisano tego, że zbiorniki paliwa muszą być na dziobie itp.
Pytanie 30
W opisie Przedmiotu Zamówienia nie jest wyszczególnione awaryjne źródło energii elektrycznej.
Przepisy PRS Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych, Część VII Urządzenia Elektryczne
i Automatyka, pkt 9.1 wymagają przewidzenia awaryjnego źródła energii elektrycznej umieszczonego
poza przedziałem maszynowym w pomieszczeniu łatwo dostępny z pokładu otwartego – na Planie
ogólnym nie widać miejsca na umieszczenie takiego źródła energii elektrycznej.
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Czy Zamawiający posiada uzgodnienie/opinię PRS, że awaryjne źródło energii elektrycznej nie będzie
wymagane?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż godnie z wymaganiami Przepisów klasyfikacji i Budowy Statków śródlądowych
cz. VII urządzenia Elektryczne i Automatyka p. 9.1.1 na każdym statku o długości większej niż 25 m
i każdym statku wyposażonym w kabiny sypialne należy przewidzieć awaryjne źródło energii
elektrycznej.
Jako awaryjne źródło energii elektrycznej na ww. lodołamaczach przewidziano UPS 24 V, z którego
powinny być zasilane odbiorniki wymienione w punkcie 9.3.1 ww. Przepisów, z wyjątkiem awaryjnego
urządzenia sterowego. Jako awaryjne zasilanie urządzenia sterowego może zostać zastosowana ręczna
awaryjna pompy hydrauliczna z kolumny sterowej.
Pytanie 31
Bardzo proszę o informację czy warunek dot. przebudowy jednostek na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł
jest uznany za spełniony, jeśli przebudowa jednostki nie została zakończona próbami?
Odpowiedź
Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w taki sposób, aby zarówno dostawa jak i przebudowa była
zakończona próbami i odbiorem.
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MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący
sposób:
1) SIWZ – strona tytułowa:
Przed modyfikacją:
ZAMAWIAJĄCY:

ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP : 852-22-59-310 REGON : 811932724

Po modyfikacji:
ZAMAWIAJĄCY:

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP : 527-28-25-616 REGON : 368302575
2) SIWZ – Rozdział I:
Przed modyfikacją:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
faks: + 48 91 44 11 313
e-mail: zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl
adres strony internetowej: www.szczecin.rzgw.gov.pl
Po modyfikacji:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
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faks: + 48 91 44 11 313
e-mail: zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl
adres strony internetowej: www.szczecin.rzgw.gov.pl
3) SIWZ – Rozdział VI pkt 1 ppkt 2 C lit. a):
Przed modyfikacją:
Warunek dot. doświadczenia Wykonawcy; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dwie dostawy specjalistycznych statków
morskich lub śródlądowych, zakończone próbami i odbiorem, których wartość była nie niższa niż
10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każda, lub dwie przebudowy
specjalistycznych statków morskich lub śródlądowych o wartości wykonanych prac nie mniejszej
niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każda, przy czym jedna dostawa
lub przebudowa z wymienionych wyżej statków była wykonana według projektu Wykonawcy.
Po modyfikacji:
Warunek dot. doświadczenia Wykonawcy; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
 dwie dostawy specjalistycznych statków morskich lub śródlądowych, zakończone
próbami i odbiorem, których wartość była nie niższa niż 10 000 000,00 zł (słownie:
dziesięć milionów złotych) brutto każda, lub
 dwie przebudowy specjalistycznych statków morskich lub śródlądowych, zakończone
próbami i odbiorem, o wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł
(słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każda, lub
 jedną dostawę specjalistycznego statku morskiego lub śródlądowego, zakończoną
próbami i odbiorem, której wartość była nie niższa niż 10 000 000,00 zł (słownie:
dziesięć milionów złotych) brutto, i jedną przebudowę specjalistycznego statku
morskiego lub śródlądowego, zakończoną próbami i odbiorem o wartości wykonanych
prac nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto,
- przy czym jedna dostawa lub przebudowa z wymienionych wyżej statków była wykonana
według projektu Wykonawcy.
4) SIWZ – Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1:
Przed modyfikacją:
pisemnie na adres:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin
Zespół ds. zamówień publicznych - pokój nr 128
Po modyfikacji:
pisemnie na adres:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin
Zespół ds. zamówień publicznych - pokój nr 129
5) SIWZ – Rozdział IX pkt 4:
Przed modyfikacją:
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy NBP O/O Szczecin
nr rachunku: 58 1010 1599 0518 5513 9120 0000 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
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Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
Po modyfikacji:
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BGK nr rachunku:
70 1130 1017 0020 1510 6790 0006 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
6) SIWZ – Rozdział IX pkt 6 ppkt 6:
Przed modyfikacją:
beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin;
Po modyfikacji:
beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
7) SIWZ – Rozdział XI pkt 6
Przed modyfikacją:
Opakowanie powinno zawierać poniższe oznaczenie:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin
Zespół ds. zamówień publicznych - pokój nr 128.
OFERTA PRZETARGOWA: „LODOŁAMACZE”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIE OTWIERAĆ PRZED 15.02.2018r. GODZ. 10:30
Po modyfikacji:
Opakowanie powinno zawierać poniższe oznaczenie:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin
Zespół ds. zamówień publicznych - pokój nr 129.
OFERTA PRZETARGOWA: „LODOŁAMACZE”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIE OTWIERAĆ PRZED 22.02.2018r. GODZ. 10:30

8) SIWZ – Rozdział XII pkt 1:
Przed modyfikacją:
Oferty należy składać:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin
Zespół ds. zamówień publicznych - pokój nr 128, parter.
Po modyfikacji:
Oferty należy składać:
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin
Zespół ds. zamówień publicznych - pokój nr 129, parter.
9) SIWZ – Rozdział XII pkt 2:
Przed modyfikacją:
Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa:
w dniu 15.02.2018 r. o godz. 10:00.
Po modyfikacji:
Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa:
w dniu 22.02.2018 r. o godz. 10:00.
10) SIWZ – Rozdział XII pkt 3:
Przed modyfikacją:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2018 r. o godz. 10:30 - w siedzibie Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Sala Konferencyjna – pokój nr 106, parter.
Po modyfikacji:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godz. 10:30 - w siedzibie Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Sala Konferencyjna – pokój nr 106, parter.
11) SIWZ – Rozdział XIV pkt 2 ppkt 3:
Przed modyfikacją:
Doświadczenie kadry technicznej (D) – waga 20%
Kryterium Doświadczenie kadry technicznej będzie rozpatrywane na podstawie informacji
podanej przez Wykonawcę w zakresie doświadczenia zawodowego wskazywanych odpowiednio:
Kierownika Projektu – Budowniczego oraz Specjalisty – Głównego Projektanta (2 podkryteria).
Podkryterium dot. Kierownika Projektu – Budowniczego:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie wskazywanego Kierownika Projektu – Budowniczego
w zakresie uczestnictwa tej osoby w wykonywaniu usług nadzoru nad budową i rozliczeniem
dostawy specjalistycznych statków pełnomorskich lub śródlądowych w ostatnich 5 latach przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w Formularzu dotyczącym kwalifikacji kadry technicznej (Załącznik nr 1b do SIWZ)
przedstawi listę zawierającą szczegółowe informacje o uczestnictwie ww. osoby
w wykonywaniu usług nadzorów nad budową i rozliczeniem dostaw specjalistycznych statków
pełnomorskich lub śródlądowych w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu. Lista ta musi zawierać: informacje o zajmowanych przez wskazaną osobę
stanowiskach (pełnionych funkcjach) i okresie uczestniczenia w wykonywaniu usług, nazwy
statków wraz z podaniem ich notyfikacji wg. Towarzystwa Klasyfikacyjnego.
Wartość podkryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
S = Sn x 10 pkt.
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Sn = 0 w przypadku niezrealizowania jakiegokolwiek nadzoru nad budową i rozliczeniem
dostawy specjalistycznego statku pełnomorskiego lub śródlądowego;
Sn = 0,50 dla 1-2 zrealizowanych nadzorów nad budową i dostawą specjalistycznych statków
pełnomorskich lub śródlądowych.
Sn = 0,75 dla 3 zrealizowanych nadzorów nad budową i dostawą specjalistycznych statków
pełnomorskich lub śródlądowych.
Sn = 1,00 dla 4 i więcej zrealizowanych nadzorów nad budową i dostawa specjalistycznych
statków pełnomorskich lub śródlądowych .
Podkryterium dot. Specjalisty – Głównego Projektanta:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie wskazywanego Specjalisty - Głównego Projektanta
w zakresie projektowania przez tę osobę jednostek specjalistycznych przez ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w Formularzu dotyczącym kwalifikacji kadry technicznej (Załącznik nr 1b do SIWZ)
przedstawi listę zawierającą szczegółowe informacje o uczestnictwie ww. osoby
w wykonywaniu usług projektowania jednostek specjalistycznych w ostatnich 5 latach przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Lista ta musi zawierać: informacje
o zajmowanych przez wskazaną osobę stanowiskach (pełnionych funkcjach) i okresie
w którym ww. osoba projektowała umieszczone w zestawieniu statki specjalistyczne
z wyszczególnieniem rodzajów tych jednostek (notyfikacji wg. Towarzystwa Klasyfikacyjnego).
Wartość podkryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
P = Pn x 10 pkt.
Pn = 0 w przypadku nieopracowania jakiegokolwiek projektu statku specjalistycznego;
Pn = 0,50 dla 1-2 opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Pn = 0,75 dla 3-4 opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Pn = 1,00 dla 5 i więcej opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Łączna punktacja w kryterium „Doświadczenie kadry technicznej” zostanie obliczona
w następujący sposób:
D = S+P
Uwagi:
1. Podstawą przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry technicznej” będą
informacje podane przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym oraz Załączniku nr 1b do SIWZ.
W przypadku niedołączenia do oferty ww. Załącznika, bez względu na wskazania zawarte
w Formularzu Ofertowym, Zamawiający nie przyzna punktów w przedmiotowym kryterium.
2. Zamawiający informuje, że w stosunku do kryteriów oceny ofert nie znajdują zastosowania
przepisy art. 26 ust. 3-4 ustawy PZP.
Po modyfikacji:
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Doświadczenie kadry technicznej (D) – waga 20%
Kryterium Doświadczenie kadry technicznej będzie rozpatrywane na podstawie informacji
podanej przez Wykonawcę w zakresie doświadczenia zawodowego wskazywanych odpowiednio:
Kierownika Projektu – Budowniczego oraz Specjalisty – Głównego Projektanta (2 podkryteria).
Podkryterium dot. Kierownika Projektu – Budowniczego:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie wskazywanego Kierownika Projektu – Budowniczego
w zakresie uczestnictwa tej osoby w wykonywaniu usług nadzoru nad budową/przebudową
i rozliczeniem dostawy/przebudowy specjalistycznych statków pełnomorskich lub śródlądowych
w ostatnich 10 latach przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w Formularzu dotyczącym kwalifikacji kadry technicznej (Załącznik nr 1b do SIWZ)
przedstawi listę zawierającą szczegółowe informacje o uczestnictwie ww. osoby
w wykonywaniu usług nadzorów nad budową/przebudową i rozliczeniem dostawy/przebudowy
specjalistycznych statków pełnomorskich lub śródlądowych w ostatnich 10 latach przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Lista ta musi zawierać: informacje
o zajmowanych przez wskazaną osobę stanowiskach (pełnionych funkcjach) i okresie
uczestniczenia w wykonywaniu usług, nazwy statków wraz z podaniem ich notyfikacji wg.
Towarzystwa Klasyfikacyjnego.
Wartość podkryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
S = Sn x 10 pkt.
Sn = 0 w przypadku niezrealizowania jakiegokolwiek nadzoru nad budową/przebudową
i rozliczeniem dostawy/przebudowy specjalistycznego statku pełnomorskiego lub śródlądowego;
Sn = 0,50 dla 1-2 zrealizowanych nadzorów nad budową/przebudową i rozliczeniem
dostawy/przebudowy specjalistycznych statków pełnomorskich lub śródlądowych.
Sn =
0,75 dla 3 zrealizowanych nadzorów nad budową/przebudową i rozliczeniem
dostawy/przebudowy specjalistycznych statków pełnomorskich lub śródlądowych.
Sn = 1,00 dla 4 i więcej zrealizowanych nadzorów nad budową/przebudową i rozliczeniem
dostawy/przebudowy specjalistycznych statków pełnomorskich lub śródlądowych .
Podkryterium dot. Specjalisty – Głównego Projektanta:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie wskazywanego Specjalisty - Głównego Projektanta
w zakresie projektowania przez tę osobę jednostek specjalistycznych przez ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w Formularzu dotyczącym kwalifikacji kadry technicznej (Załącznik nr 1b do SIWZ)
przedstawi listę zawierającą szczegółowe informacje o uczestnictwie ww. osoby
w wykonywaniu usług projektowania jednostek specjalistycznych w ostatnich 10 latach przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Lista ta musi zawierać: informacje
o zajmowanych przez wskazaną osobę stanowiskach (pełnionych funkcjach) i okresie
w którym ww. osoba projektowała umieszczone w zestawieniu statki specjalistyczne
z wyszczególnieniem rodzajów tych jednostek (notyfikacji wg. Towarzystwa Klasyfikacyjnego).
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Wartość podkryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
P = Pn x 10 pkt.
Pn = 0 w przypadku nieopracowania jakiegokolwiek projektu statku specjalistycznego;
Pn = 0,50 dla 1-2 opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Pn = 0,75 dla 3-4 opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Pn = 1,00 dla 5 i więcej opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Łączna punktacja w kryterium „Doświadczenie kadry technicznej” zostanie obliczona
w następujący sposób:
D = S+P
Uwagi:
1. Podstawą przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry technicznej” będą
informacje podane przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym oraz Załączniku nr 1b do SIWZ.
W przypadku niedołączenia do oferty ww. Załącznika, bez względu na wskazania zawarte
w Formularzu Ofertowym, Zamawiający nie przyzna punktów w przedmiotowym kryterium.
2. Zamawiający informuje, że w stosunku do kryteriów oceny ofert nie znajdują zastosowania
przepisy art. 26 ust. 3-4 ustawy PZP.
12) SIWZ – Rozdział XVI pkt 4:
Przed modyfikacją:
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy NPB O/O
Szczecin nr rachunku: 58 1010 1599 0518 5513 9120 0000 z dopiskiem „Zabezpieczenie – nr
postępowania”.
Po modyfikacji:
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BGK nr
rachunku: 70 1130 1017 0020 1510 6790 0006 z dopiskiem „Zabezpieczenie – nr postępowania”.
13) SIWZ – Rozdział XVI pkt 5 ppkt 7:
Przed modyfikacją:
beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin;
Po modyfikacji:
beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;

14) Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy) pkt 1 C:
Przed modyfikacją:
DOŚWIADCZENIE KADRY TECHNICZNEJ:
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Podkryterium – Kierownik Projektu – Budowniczy:
Oświadczam(-y), iż osoba wskazana na to stanowisko zrealizowała ... nadzorów nad budową
i rozliczeniem dostawy specjalistycznego statku pełnomorskiego lub śródlądowego, w ostatnich
5 latach przed upływem terminu składania ofert.
Podkryterium – Specjalista – Główny Projektant:
Oświadczam(-y), iż osoba wskazana na to stanowisko zaprojektowała ... statków
specjalistycznych pełnomorskich lub śródlądowych.
Szczegółowe informacje przedstawiam(-y) w Formularzu dot. doświadczenia kadry technicznej
(Załącznik 1b do SIWZ).
Po modyfikacji:
DOŚWIADCZENIE KADRY TECHNICZNEJ:
Podkryterium – Kierownik Projektu – Budowniczy:
Oświadczam(-y), iż osoba wskazana na to stanowisko zrealizowała ... nadzorów nad
budową/przebudową i rozliczeniem dostawy/przebudowy specjalistycznego statku
pełnomorskiego lub śródlądowego, w ostatnich 10 latach przed upływem terminu składania
ofert.
Podkryterium – Specjalista – Główny Projektant:
Oświadczam(-y), iż osoba wskazana na to stanowisko zaprojektowała ... statków
specjalistycznych pełnomorskich lub śródlądowych, w ostatnich 10 latach przed upływem
terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje przedstawiam(-y) w Formularzu dot. doświadczenia kadry technicznej
(Załącznik 1b do SIWZ).
15) Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór Umowy) komparycja:
Przed modyfikacją:
Skarbem Państwa - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą
w Szczecinie (70-030), ul. Tama Pomorzańska 13A, nr NIP: 852-22-59-310,
nr REGON: 811932724, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:………….………………,
Po modyfikacji:
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie (00-844), ul.
Grzybowska 80/82, nr NIP: 527-28-25-616, nr REGON: 368302575, zwanym dalej
„Zamawiającym”, którego reprezentuje:………….………………,
16) Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór Umowy) § 2 ust. 11:
Przed modyfikacją:
Na etapie budowy Lodołamaczy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla 3 (trzech) osób ze
strony Zamawiającego oraz 3 (trzech) osób ze strony Inżyniera Kontraktu:
a) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w lokalizacji dalszej niż 100 km od siedziby
Zamawiającego, pokrycie kosztów do maksymalnie 12 (dwunastu) podróży służbowych
obejmujących 2 doby pobytów dla ww. personelu w zakresie: kosztów najszybszego do
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miejsca docelowego przejazdu, zakwaterowania w standardzie hotelu o klasie 3 gwiazdek
(według standardów europejskich) lub wyższej oraz diet zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
b) w przypadku wykonywania prób w basenie modelowym w lokalizacji dalszej niż 100 km od
siedziby Zamawiającego, pokrycie kosztów podróży służbowych obejmujących niezbędny
czas pobytu dla ww. personelu w zakresie: kosztów najszybszego do miejsca docelowego
przejazdu, zakwaterowania w standardzie hotelu o klasie 3 gwiazdek (według standardów
europejskich) lub wyższej oraz diet zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) transport z miejsca zakwaterowania, dostęp do miejsca budowy Lodołamaczy i możliwość
wglądu w proces produkcyjny,
d) ubrania i kaski ochronne w zakresie, w jakim będzie to wymagane przez przepisy bhp dla
osób przebywających w miejscu produkcji Lodołamaczy.
Po modyfikacji:
Na etapie budowy Lodołamaczy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla 3 (trzech) osób ze
strony Zamawiającego oraz 3 (trzech) osób ze strony Inżyniera Kontraktu:
a) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w lokalizacji dalszej niż 100 km od siedziby
RZGW w Szczecinie, pokrycie kosztów do maksymalnie 12 (dwunastu) podróży służbowych
obejmujących 2 doby pobytów dla ww. personelu w zakresie: kosztów najszybszego do
miejsca docelowego przejazdu, zakwaterowania w standardzie hotelu o klasie 3 gwiazdek
(według standardów europejskich) lub wyższej oraz diet zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
b) w przypadku wykonywania prób w basenie modelowym w lokalizacji dalszej niż 100 km od
siedziby RZGW w Szczecinie, pokrycie kosztów podróży służbowych obejmujących niezbędny
czas pobytu dla ww. personelu w zakresie: kosztów najszybszego do miejsca docelowego
przejazdu, zakwaterowania w standardzie hotelu o klasie 3 gwiazdek (według standardów
europejskich) lub wyższej oraz diet zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) transport z miejsca zakwaterowania, dostęp do miejsca budowy Lodołamaczy i możliwość
wglądu w proces produkcyjny,
d) ubrania i kaski ochronne w zakresie, w jakim będzie to wymagane przez przepisy bhp dla
osób przebywających w miejscu produkcji Lodołamaczy.
17) Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór Umowy) § 11 ust. 8:
Przed modyfikacją:
Wraz ze zgłoszeniem do gotowości Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
postój gotowych do użytkowania dwóch Lodołamaczy w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, przy czym Lodołamacze będą w pełni zatankowane paliwem i z pełnymi
zbiornikami olejów smarnych oraz płynów eksploatacyjnych. Załącznikiem do zgłoszenia odbioru
końcowego będą w szczególności:
i. 3 komplety dokumentacji zdawczej i techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi
urządzeń w języku polskim,
ii. świadectwo klasy,
iii. karta bezpieczeństwa,
iv. świadectwo sanitarne oraz wymagane dokumenty niezbędne do jego uzyskania,
v. świadectwo pomiarowe,
vi. świadectwa i certyfikaty urządzeń oraz materiałów,
vii. zaświadczenie o rejestracji Lodołamaczy w budowie,
viii. inne dokumenty zgodnie z OPZ.
Po modyfikacji:
Wraz ze zgłoszeniem do gotowości Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
postój gotowych do użytkowania dwóch Lodołamaczy w miejscu wskazanym przez
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Zamawiającego, przy czym Lodołamacze będą w pełni zatankowane paliwem i z pełnymi
zbiornikami olejów smarnych oraz płynów eksploatacyjnych. Załącznikiem do zgłoszenia odbioru
końcowego będą w szczególności:
i. 3 komplety dokumentacji zdawczej i techniczno-ruchowej oraz instrukcji
obsługi urządzeń w języku polskim,
ii. świadectwo klasy,
iii. dokument bezpieczeństwa,
iv. wyciąg lub odpis z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi
śródlądowej o wpisie lodołamaczy do tego rejestru,
v. opinię państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu
lodołamaczy do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych wraz
z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do jego uzyskania,
vi. orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu lodołamaczy do
eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z wymaganymi
dokumentami niezbędnymi do jego uzyskania,
vii. świadectwo pomiarowe,
viii. zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji
technicznej lub dokument wydany przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez
Komisję Europejską,
ix. decyzję Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającą do eksploatacji
kotły parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do procesów
technologicznych, jeżeli lodołamacze będą wyposażone w takie kotły lub
zbiorniki,
x. świadectwa i certyfikaty urządzeń oraz materiałów,
xi. inne dokumenty zgodnie z OPZ.

18) Załącznik nr 9 do SIWZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie .*xml) Część I
Tożsamość Zamawiającego:
Przed modyfikacją:
Oficjalna nazwa:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwo:
Polska
Po modyfikacji:
Oficjalna nazwa:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwo:
Polska
19) Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 0.8.1:
Przed modyfikacją:
Na etapie projektu techniczno-klasyfikacyjnego oznaczanego w dalszej części jako „(PTK)”
zostaną przeprowadzone próby modelowe (przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i IK):
- oporów kadłuba na spokojnej wodzie i na fali na basenie głębokowodnym;
- oporów kadłuba na spokojnej wodzie i na fali na basenie głębokowodnym;
- próby na akwenie otwartym;
- próby na basenie lodowym.
Po modyfikacji:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Na etapie projektu techniczno-klasyfikacyjnego oznaczanego w dalszej części jako „(PTK)”
zostaną przeprowadzone próby modelowe (przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i IK):
- oporów kadłuba na spokojnej wodzie i na fali na basenie płytkowodnym;
- próby na akwenie otwartym;
- próby na basenie lodowym.
20) Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 4.2.1:
Przed modyfikacją:
Moc ciągła silnika głównego będzie nie mniejsza niż 850 KM, 629 KW.
Po modyfikacji:
Moc ciągła silnika głównego będzie nie mniejsza niż 850 KM, 625 KW.

21) Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 4.4.1
Przed modyfikacją:
Dla wytwarzania energii elektrycznej zostaną zamontowane dwa Zespoły Prądotwórcze.
Zespoły prądotwórcze będą zamontowane elastycznie.
Zespoły prądotwórcze będą zamontowane w obudowie dźwiękochłonnej.
Zespoły prądotwórcze będą posiadały uznanie Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Wyposażone
w komplet części i materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich przeglądów wymaganych przez
producenta w okresie gwarancji.
Po modyfikacji:
Dla wytwarzania energii elektrycznej zostaną zamontowane dwa Zespoły Prądotwórcze.
Zespoły prądotwórcze będą zamontowane elastycznie.
Dodatkowy zespół prądotwórczy będzie zamontowany w obudowie dźwiękochłonnej, o ile
Wykonawca w drodze projektowania zlokalizuje ww. zespół prądotwórczy poza obrębem
pomieszczenia siłowni.
Zespoły prądotwórcze będą posiadały uznanie Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Wyposażone
w komplet części i materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich przeglądów wymaganych przez
producenta w okresie gwarancji.
22) Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 5.0:
Przed modyfikacją:
Przy projektowaniu rozmieszczenia instalacji rurociągów i armatury należy stosować jak
najbardziej kompaktowe rozwiązania.
Rurociągi paliwa i oleju będą zamontowane w odpowiedniej odległości od urządzeń
elektrycznych i od rurociągów spalin.
Rury będą odpowiednio zamocowane dla uniknięcia drgań i odkształceń.
Gdzie wyspecyfikowano rury ocynkowane, rurociągi będą cynkowane na gorąco, po wykonaniu
rur i spawania kołnierzy. Gdzie nastąpi uszkodzenie cynku rury po uzgodnieniu z Armatorem
będą malowane dwa razy specjalną farbą cynkową.
Gdzie rurociągi ocynkowane przechodzą przez szczelne grodzie lub pokłady będą zastosowane
kołnierze wzmacniające.
Na kołnierzach będą zastosowane uszczelki płaskie (z materiału bezazbestowego) wykonane
zgodnie z normą PN-EN 1514-1.
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Jak praktycznie możliwe kolana rur będą wykonane maszynowo, bez spawania.
Grubości ścianek rur będą zgodne z wymaganiami PRS lub innego uznanego Towarzystwa
Klasyfikacyjnego.
Rury systemu zęzowego i balastowego będą wykonane z tworzyw sztucznych, niepalnych
w pomieszczeniu siłowni z uznaniem PRS (zgodnie z publikacją nr 53/P Polskiego Rejestru
Statków „Okrętowe rurociągi z tworzyw sztucznych”) lub innego Towarzystwa Klasyfikacyjnego
Po modyfikacji:
Przy projektowaniu rozmieszczenia instalacji rurociągów i armatury należy stosować jak
najbardziej kompaktowe rozwiązania.
Rurociągi paliwa i oleju będą zamontowane w odpowiedniej odległości od urządzeń
elektrycznych i od rurociągów spalin.
Rury będą odpowiednio zamocowane dla uniknięcia drgań i odkształceń.
Gdzie wyspecyfikowano rury ocynkowane, rurociągi będą cynkowane na gorąco, po wykonaniu
rur i spawania kołnierzy. Gdzie nastąpi uszkodzenie cynku rury po uzgodnieniu z Armatorem
będą malowane dwa razy specjalną farbą cynkową.
Gdzie rurociągi ocynkowane przechodzą przez szczelne grodzie lub pokłady będą zastosowane
kołnierze wzmacniające.
Na kołnierzach będą zastosowane uszczelki płaskie (z materiału bezazbestowego) wykonane
zgodnie z normą PN-EN 1514-1.
Jak praktycznie możliwe kolana rur będą wykonane maszynowo, bez spawania.
Grubości ścianek rur będą zgodne z wymaganiami PRS lub innego uznanego Towarzystwa
Klasyfikacyjnego.
Rury systemu zęzowego i balastowego będą wykonane ze stali ocynkowanej lub z tworzyw
sztucznych, niepalnych w pomieszczeniu siłowni z uznaniem PRS (zgodnie z publikacją nr 53/P
Polskiego Rejestru Statków „Okrętowe rurociągi z tworzyw sztucznych”) lub innego Towarzystwa
Klasyfikacyjnego
23) Załącznik nr 6 do OPZ (Wykaz Urządzeń) poz. nr 30:
Przed modyfikacją:
Silnik główny z lokalnym i
30.
zdalnym sterowaniem
Po modyfikacji:
Silnik główny z lokalnym i
30.
zdalnym sterowaniem

1

588 kW/1600-1800 obr/min .

1

625 kW/1600-1800 obr/min .

_____________________________________________________________________________________
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Nowy termin składania ofert: 22.02.2018 r. godz.: 10:00
Nowy termin otwarcia ofert: 22.02.2018 r. godz.:10:30
_____________________________________________________________________________________
Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści stanowią integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Zamawiający informuję, że zamieścił na swojej stronie internetowej ujednolicone (zawierające
wszystkie powyższe zmiany) wersje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym Załączników
do SIWZ w wersji edytowalnej), Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia w formacie *xml.
_____________________________________________________________________________________
Zamawiający informuję, że powyższe informacje przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz
zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.02.2018 r.
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