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Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
8l-225 Gdynia

INFORMACJA
o zarniar ze pt zeprowadzenia Dialo gU Technic

zne go

Akademia Morska w Gdyni dzialaj4c na podstawie art. 31a i 31b ustawy z dnra
29 stycztia 2004 roku Prawo Zam6wien Publicznych (t.j. Dz.IJ. z 2073 r. poz. gO7, zp6Ln.
zm.) informuje o zamiarze przepnowadzenia Dialogu Technicznego w przedmiocie:

Wyposaie nie Laboratorium Automatyki Wydzialu Mechanicznego
Akademii Morskiej w Gdyni

I.

Szczeg6lowy opis przedrniotu dialogu technicznego:
6, bq dzie wy-pos aze nia laboratorium :

Dialo g techniczny doty czy

Morskie s5rmulatory programowe
Symulatory morskie - pakiet symulator6w cyfrowych do rea)tzacji zajg6, z przedmiotu
Automatyka System6w Okrgtowych.
Symulatory maj4 zapewni6 szkolenie mechanik6w okrqtowych zgodnie z wymaganiami
Konwencji STCW 2010. Powinny zawiera(, pakiet program6w dydaktycznych
i wyspecj alizowanych symulator 6w z zaawansow anyrni systemami automatyki okrqtowej
do nauki obslugi nowoczesnych urzqdzei okrqtowych takich jak: wir6wka, kociol
pomocniczy, wyparownik, elektrownia okrqtowa, 6ruba nastawna, system zdalnego
sterowania silnikiem wolnoobrotow;rm, hydrofor, maszyna sterowa, system klimatyzacji
i inne.
Zestaw symulator6w ma obejmowai:

S)rmulator silowni

z silnikiem

wolnoobrotowym sterowanym elektronicznie
i o zamiennym skoku. Siiownia statku ma

w wersji ze 6rub4 nastawn4 o stalym

zawiera(, nowoczesny silnik wolnoobrotowy z wtryskiem sterowanym
elektronicznie , automatycznym systemem kontroli dawki paliwa i przebiegiem

wtrysku.
Symulator silowni z napgdem dieslowo-elektrycznym w wersji wysokonapigciowej
wtaz z pqdnikami azymutalnymi. Silownia statku ma zawierai gl6wne zespoly
pr4dotw6rcze napqdzaj4ce pqdniki azymutalne wtaz z systemem wysokiego
napiqcia i systemem automatyki do zarzqdzanta silowni4.
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Symulator silowni statku z silnikami 6rednioobrotowymi do obslugi statk6w
wiertniczych. Silownia statku ma zawiera6 silniki 6rednioobrotowe i dwie 6ruby
nastawne wraz systemem autornatycznego sterowani silowni4 i podzialem mocy,
a takie system zarzqdzania mocq (PMS) elektrowni okrqtowej
Symulator silowni statku z silnikiem wolnoobrotowym dwupaliwowym. Silownia
statku ma zawieral, nowoczesny silnik wolnoobrotowy napqdzany olejem
.

napqdowym i gazem ziemnym wraz z system automatycznego sterowania zasilania
silnika paliwem, systemami zabezpieczajqcymi instalacji gazowej i bunkrowania
gazu.

Lqcznie

- 17 program6w z

licencj4 (16 student6w

i 1 instruktor) na komputery

o standardowych lub wskazanych parametrach. Zakres nie obejmuje komputer6w.

Wersja jqzykowa program6w: j. angielski.

IL

Dialog techniczny prowadzony bgdzie przez okres: 07/02/2017

- |O/O2/20L7

Wykonawcy zainteresowani wziqciem udzialu w dialogrLr technicznym mog4 przesylal,
swoje zgl<>szenia do dnia 2OL7-O2-OB do godziny 12.00, z podaniem informacji znajduj4cych

siQ we wniosku stanowi4cym zalqcznik do niniejszej Informacji o

zamiarze

przeprowa dzenia dialogu technicznego.
iaj qcy

Z amaw

pr

zyj m uj

e zglo s zenia doko nane w nas t gp uj 4.cych form ach

:

E-mail:

UI.

Miejsce prowadzenia dialogu:

Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 81-87, 8l-225 Gdynia

IV.

Za,sady dotycz4ce prowadzenia dialogu:

Dialog bqdzie prowadzony w jqzyku polskim lub angielskim.

Dialog prowadzony bqdzie w spos6b zapewniaj4cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
zachowanie r6wnego traktowania uczestnik6w i oferowanychprzez nich rozwiqza6.

Udzial w dialogu nie moze naruszyd uczciwej konkurerrcji w postqpowaniu w sprawie
wyboru wykonawcy zam6wienia.

Poprzez udzial w dialogu technicznym podmioty w nim uczestnicz4ce udzielaj4
bezwarurrkowej zgody na wykorzystanie ptzekazywanych informacji na potrzeby
przygotowania i realizacji zam6wienia.

Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli podmiot
uczestnicz4cy w dialogu zasfuzegl, ze przekazywane konkretnie wskazane informacje nie
mog4 by6 udostqpniane innym podmiotom.
Zamawiajqcy lub osoba upowazniona
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Formularz Zgloszenia udzialu
w czynno6ciach dialogu techniczneso
pieczge wykonawcy

ZGI,OSZENIE

UDZIALU W DIALOGU TECHNICZI\rEVI

w imieniu wskazanego poniZej podmiotu zglaszamy niniejszym gotowo66
uczestnictwa w czynno6ciach dialogu technicznego, prowad.zonego w przeimiocie:
Dzialaiqc

wyposaienie Laboratorium-Automatyki wydzialu Mechanicznego
Akademii Morskiej w Gdyni
- Morskie s5rmulatory programowe

Dane Podmiotu:

Lp.

Nazwa

Adres

Osoba uprawniona do kontakt6w:

Imiq i Nazwisko
Adres
Adres e-mail

Nr telefonu
Nr faksu

dnia
podpis osoby uprawnionej do skladania o6wiailczeri

woli w imieniu Wykonawcy
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