Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny kabestanu KBk-2”Z”/II, zamontowanego na
jednostce k/h „Galaktyka”, zgodnie z niżej przedstawionymi uwagami i specyfikacją
remontową:
DANE KABESTANU:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Kabestan KBk-2”Z”/II
Uciąg nominalny
U nom = 2000 kG
Ciężar
kabestanu
wraz
ok.1500 kG
z silnikiem / bez aparatury
sterującej/
Napęd zasadniczy
elektryczny
Napęd awaryjny
ręczny
Przełożenie przekładni zębatej
i=97
Rok budowy / Producent
1972 / Stocznia Północna Gdańsk

UWAGI:
1. Materiały i części zamienne potrzebne do wykonania remontu wyceni i dostarczy
Wykonawca remontu.
2. Odbiory, próby działania i testy techniczne, niezbędne do potwierdzenia prawidłowego
wykonania przedmiotu zlecenia, będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzane
w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia i określenia wartości we wszystkich
pozycjach, określonych w specyfikacji remontowej.
4. Wartości, określone w poszczególnych pozycjach specyfikacji remontowej, muszą być
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wycena prac musi obejmować wszystkie pozycje wykazane w specyfikacji remontowej,
łącznie z pracami technologicznymi, transportowymi i towarzyszącymi, które Wykonawca
powinien przewidzieć.
6. Pominięcie wyceny pozycji w specyfikacji remontowej, wymaga pisemnego uzasadnienia,
które Wykonawca dołączy do oferty.
7. Pozycje oznaczone znakiem * są pozycjami, w których przy wycenie należy przyjąć koszt
pełnego zakresu robót remontowych, a także materiałów, jakie zostaną wykorzystane do
realizacji prac.
8. W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego
odstąpienia od wykonywanych prac i materiałów oznaczonych * - w zależności od pomiarów,
zużycia materiałów, co tym samym wpłynie na ogólny koszt remontu.
9. Ustalenie kosztów robocizny i materiałów w punktach oznaczonych *, zostaną ustalone w
porozumieniu z Zamawiającym.
10. Wykonawca powinien posiadać aktualne uznanie PRS do wykonywania remontów
mechanizmów pomocniczych / pokładowych.

Załącznik nr 2
Specyfikacja remontowa - remont kapitalny kabestanu KBk-2”Z”/II, zamontowanego na
jednostce k/h „Galaktyka”
Lp.

Prace

1.
2.
3.

4.

Odkręcenie śrub fundamentowych, demontaż kabestanu z jednostki.
Transport urządzenia z jednostki „Galaktyka” do warsztatu Wykonawcy.
Rozebranie i przegląd kabestanu (część mechaniczna) w tym :
wału, tulei z tarczą napędową, tulei (4 szt.), płyt hamulcowych, podkładki i pokrętła sprzęgła,
kulek, przekładni i pierścienia zębatego, przegląd urządzenia zapadkowego, przegląd
poszczególnych zębów w kołach zębatych, łożysk tocznych z zabezpieczeniami oraz urządzenia
przełączającego zapadkę, uszczelnień, śrub, nakrętek wraz zabezpieczeniami.
Zaprezentowanie Zamawiającemu rozmontowanego kabestanu.
Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia wykazu części przewidzianych do wymiany.
Rozebranie i przegląd kabestanu (część elektryczna), w tym:

5.

Przegląd silnika elektrycznego, zabezpieczeń , instalacji, okablowania.
Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia wykazu części przewidzianych do wymiany.
Prostowanie wału głównego w kabestanie lub wymiana na nowy.

6.

7.
8.
9.
10.

W zależności od pomiarów należy przyjąć prostowanie, ewentualne wytoczenie nowego wału lub
wymiana na nowy.
Zakup i wymiana elementów przewidzianych do wymiany na nowe)* - w części mechanicznej
i elektrycznej.
Należy przyjąć do wyceny wymianę :
- 50 % elementów w części mechanicznej,
- 50 % elementów w części elektrycznej.
W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego
odstąpienia od wykonywanych prac i zakupu materiałów oznaczonych *, w zależności od
pomiarów, zużycia materiałów, co wpłynie na ogólny koszt remontu.
Po wymianie części - zalanie olejem przekładni, konserwacja urządzenia zapadkowego smarem
stałym.
Transport kabestanu z warsztatu Wykonawcy na jednostkę k/h „Galaktyka”.
Montaż kabestanu na jednostce.
Przeprowadzenie prób działania urządzenia w różnych stanach obciążenia (w czasie 1 godziny) w
obecności przedstawicieli Zamawiającego.
Wystawienie kart odbiorów.

