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L OPIS PRZBDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamówięrria jest usługa: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i remontu siłowni
statku naukowo-badawczego s/y ,,Oceania'' (Kod CPY: 50245000-4 Usługi w zakresie modernizacji
statków) dla IrrsĘtutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, LrI. Powstańców Warszawy 55,
8I-712 Sopot. Numer PKWiU dla usłtrgi remontLl i modernizacji statku s/y,,oceania" - 35.11'.33-93.40.

2. Planowany do rnodernizacji i remontu statek ,,Oceania" jest statkiem badawczym o nieograniczonym,
oceanicznym zakresie pĘ'wania, dobrze wyposaŻonym w Sprzęt badawczy, przystosowanym do
prowadzenia badań oceanograficznych w szerokim zakresie fizyki, chemii, ekologii i biologii morza na
nieograniczonych akwenaclr' Jest on wypoSazony w laboratori abadawcze, unikatowąaparaturę naukową i
irrstalacje pokładowe umoŹliwiające prowadzenie pomiarów oceanograficznych do głębokości 5000 m.
Statek ten słuzy nauce polskie1 już 22 lata a planowana modernizacja i remont ma przedłuĄó okres
dalszej eksploatacji o około 15 lat.

3. Główrrym celem plarrowanej modernizacji jest zwiększenie rnożliwości eksploatacyjnych statku,
podniesienie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności oraz minirnalizacja kosztów remontów i

przeglądów W da;ącej się przewidziec przyszłości. Proponowany pakiet modernizacyjny stanowi
zamkrriętą całość. Całkowity demontaŹ zespołu napędowego stwarza jedyną rnozliwośó dla wymiany
części systemów takich jak np' oczyszczalnia ścieków, których obecny stan technic zny jest zły '

4. W skład usługi wchodzą następujące elementy (etapy):
4.1. Projekt.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonaó projekt mod'ćrnizacji i remontu s/y ,,oceania'':
4.l.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonaó projekt wstępny modernizacji i remontu sly ,,Oceania"

zgodny z niniejsząSpecyfi kacj ą.
4.1.2. Wykonawca zobowiązanv jest dokonać wymaganych uzgodnień przygotowanego wstępnego projektu

z klasyfikatorem - Polskim Rejestrem Statków.
4.l.3. Wykonawca po rrzyskaniu wymaganych uzgodnien sporządzi następnie projekt wykonawczy.
4.I'4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę przewidzianych do

zakupu elementów siłowni orazpozostaĘch planowanych do zamontowaniatlrządzeń iinstalacji'
4.1.5. Na kaŹdyln etapie przygotowania projektu Wykonawca musi ltzyskaó w formie pisemnej akceptację

Zalnawiającego Ila ZaStoso\Ąane rozwiązania projektowe. w tyln propono\Ąalle rozwiązania
techn iczt-tę.

4.2. Zespół napędowy.
Wykonawca zobowięany będzie do demontazu obecnego zespołu rrapędowego statku, zaprojektowania i

wykonania nowego zespoht napędowego' zamontowallia go, przeprowadzenia wymaganych prób
rozruchowych i wodnych, oraz pozytywnego przekazania do zatwierdzenia inspektorom klasyfikatora -
Polskiego Rejestru StatkLr, tj.:

4'2.1. Demontaz obecnego układu napędowego: silnik WOLA 12H12A, przekładnia ZAMECH PZ400, wał,
śruba nastawna.

4.2.2. Demontaż rurociągów Systemu chłodzenia, chłodzęnia awaryjnego i przewodów paliwowych.
Demontaz Systemu rozruchu lrydraulicznego silnika, sprzęgło, akumulatory hydrauliczne, przewody i

armatura. Demontaz dodatkowej pompy smarowania przekładni. Demontaż stanowiska prób
wtryskiwaczy. Zakttp nowego próbnika do prób wtryskiwaczy agregatów i jego montaz w
uzgodn ior-ry nl z Zamawiaj ącym m i ej scu.

4.2.3. Demontaz części elektrycznej rozdzieInice, przewody elektrycztle alttomatyki i rozruchu silnika,
bateria akumulatorów rozruclrowych. Demontaz systemu cięgieł sterLrjących silnika ze sterówki do
silnika i przekładni, demontaz Systemll okablowania do zdalrrego pomiaru temperatur.

4.2.4. W celu utworzenia drogi transpoftowej naleĄ zdemontować wszystkie urządzenia, rurociągi,
przewody wentylacyjrie i tory kablowe w szybie nlaszyllowym, po demontaŻu systemów hydrauliki
odpalić część konstrLlkcji podłóg oraz zdemontować niezbędne instalacje. Demontaz rurociągów
odprowadzenia spalirr' demontaz tłLrmika spalin.

4'2.5. DemontaŻ i poddanie przeglądowi i czyszczenir-r spalinowego podgrzewaeza wody sanitarnej lub
wymiana (w systernie spalin agregatów prądotwórczycl-r), a następnie ich montaż.

4.2.6. Demontaz świetlika maszynowego (wymiary świetlika 2300 x 1400).
4.2'7' Transpot1wszystkich wielkogabarytowych elementów nazewnątrz. Uwaga: przezwieIkogabary.towe

elementy naleĘ rozumieć: zespół napędowy, ocĄszczalnię ścieków, zbiornik retencyjny ścieków,
e l ektryczrry po d grzewac z w ody san itarnej, odo l ej acz oraz e l ementy Lrkładu spal i rr.

4.2.8. Na podstawie szczegółowych danych nowego zespoł-r napędowego rtaleŻy zaprojektowaó i wykonać
konieczne zmiany w konstrukcji fundamerrtów silnika i przekładni' Wykonawca musi określió
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parametry nowej linii wału iśrLrby nastawnej, wykonac niezbędne zrniarty w konstrukcji
ftrndarnentów iuszczelnienia wału' Średnica nowej śruby nie moze przekraczac 1500mm' W
uzgodnienilt z Zatnawiającym Wykonawca powirrien wyciąć dodatkowe skalopsy umożliwiające
Spływ wód zęzowych.

4.2'9. Po zakoliczeniu prac fundamentowych i wszystkich pozostaĘch prac demolltażowych naleŻy
wykonac dokładrrą konserwację zęz siłowni ) czyszczenie hydronronitorel-lr, malowanie podkładu i
warstwy zewnętrznej Stosowną farbą epoksydową o dLrzej trwałości'

4.2.10' Zamawiający wymaga w ramach wyboru Lrkładu napędowego silnika o parametrach nie gorszych niż:
moc 600kW. maksynralne gabaryty silnika (bez przekładrri); dłLlgość 2200 mm, szerokość 1400 mm,
wysokość 1300 mrn, prędkośó obrotowa 1800 lAnin, układ silnika; 12 cylindrów w układzie V,
maksymalna średnica nowej śruby nastawnej 1500 mm, masa suchego silnika około 2715 kg,
współczynnik rnasa/moc 4,52, tl łpu 12V2000M60 produkcji MTU Friedrichshaferr GmbH, 88040
Friedrichshafen Germany lrrb równoważny. Rozruch silnika _ elektryczny'

4.2.l|. Nowa zainstalowana przekładnia powinna mieć dodatkowe wyjście mocy do zainstalowania prądnicy
wałowej o llocy rzędr: 100kW. Sterowanie przekładniąlrydrauliczne lub elektryczne. W specyfikacji
silnika mozlla Zrezygnowac z altęrnatora do ładowania akumulatorów rozruchowych i jeśli to
mozliwe przewidziec grzałki elektryczne do podgrzewania oleju w czasie postoju silnika. Należy
uwzględrrić dostawę Zapasowego rozrusznika w ramaclr przedmiotu zamówienia.

4.2.12. Projekt i wykonawstwo części elektrycznej zespołu napędowego obejrnuje montaŻ okablowania i
rÓzdzielnic do monitoringu i sterowania w obrębie siłowni, monitoring i sterowanie w zakresie
przewidzianylm prZęZ producenta w pomieszczeniLr GTR i w sterówce. Wykonarlie nowej szafy w
pomieszczeniu GTR-r'r dla sygnalizac.ji alarmów siłowni (naleŻy wykorzystac istniejące okablowanie
sygnalizac.ji alarrnowej) oraz monitoringu zespołu napędowego. Wykonawca zapewnia montaż
stosownych Lrkładów sterowania w pulpicie sterówki, montaŻ nowej baterii akumulatorów
rozruchowych i połączeń z systemem rozrusznika.

4.2.13. Projekt i wykonawstwo części elektrycznej Systemu prądnicy wałowej (winrra być połączona z
niezbędną przebudową Głównej tablicy rozdzlelczej) w następującym zakresie: położenie nowych
torów kablowych od prądnicy wałowej do GTR, przebudowa pola w GTR w celu zainstalowania
aparatury i urządzeń elektrycznych pozwalających rra współpracę prądnicy wałowej z siecią statkową
wymagana jest możliwość synchronizacji prądnicy wałowej w celu załączenia i wyłączenia z sieci.
Koordynacja Z Systemem arrtomatyki zespołów prądotwórczyclr. Regulacje systemów automatyki.

4.2.14. Projekt i wykonawstwo części spalinowej silnika obejmuje montaz tłumika spalin i łapacza iskier,
zniany w systemie dotychczasowyclr rurociągów spalin. Rozpatrzyć naleĄ możliwość
poprowadzenia spalin agregatów przez istniejący przewód spalinowy w bezanmaszcie i
poprowadzenie przewodu spalinowego silnika przez poszycie pokładLl z orninięciem świetlika szybu
maszynowego. Wykonawca Zapewnia montaż i izolację rurociągów spalirr. NaleŻy przewidzieć
końcówki na przewodach spalinowych do dozowania substancji chemicznych do przepalania sadzy
przy polxocy SpręZonego powietrza.

4.2.15. Przed transportem i montazem zespołu r-rapędowego rtależy wykonać prace związane Z Systemem
oczyszczalni Ścieków oraz montażem nowych urządzeń takiclr jak odolejacz, odsalarka, podgrzewacz
wody sarritamej, sprężarka klimatyzacj i.

4.2.16. Wykonawca zapewnia transpor1 i montaż zespołu napędowego na nowych ramach fundamentov\rych.
Zamawiający zwra:a Llwagę' iz prawdopodobnie naleŻy przewidzieć częściowy demontaż silnika
przed transpońern (filtry powietrza, kolektory ssącqturbin etc.).

1.2.17. Wykonawca winien sporządzić projekt rrowej lirrii wału wraz Z ewentualnymi zmianami konstrukcji
kadłuba' Wykonawca zapewllia lnontaŻ nowej linii wału, ewentualne prace kadłLrbowe w przypadku
wymiany tr"rlei wału na nowąo większej średnicy, montaŻ nowej śruby nastawnej. Dobór śruby naleĄ
przeprowadzić na etapie prac projektowych. Wykonawca zapewnia montaz rra przekładni zespołu
prądnicy wałowej. Ze względu na zwiększone gabaryĘ silnika konieczne mogą być zmiany w
przebiegr'r rurociągów chłodzenia i zęzowych, co Wykorrawca winien Lrwzględnió w swojej ofercie.

4'2.l8. Prawdopodobrrie będzie konieczrry demontaŻ płetwy steru' Przed montaŹem naleŻy dokonać wymiany
t-lszczelnieti trzonll Sterll, po montazu rlaleĄ przeprowadzić proby działania urządzenia Sterowego w
obecności inspektora PRS.

4.2.19. Istnieje moŻliwośó pozostawienia doĘchczasowego wału, o ile spełnia on wymagania doĘczące
przeniesienia rnocy Z l1owego silrrika, w tym przypadkLr nale\ zainstalowac przyrząd do pomiaru
momentll tla wale (typLr ENAMOR lub równowaŻny)' z niezbędnym okablowaniem i montazem'
NaleŻy takze wyrnienić uszczelnienia typLr Sirnplex lub równowaŻne oraz wykonac przegląd łożysk
pośrednich. Przewody chłodzenia łożysk Wykonawca winien wymienió na nowe ze stali nierdzewnej'
W skład zamówienia wchodzi równieŻ naprawa i montaz hamulca lirrii wału wrazZokablowaniem.



4.2.20. Podłączenie silnika i przekładni do systemu chłodzenia: obecna średnica zewnętrzna rurociągu
magistrali kingstonowej wynosi 133 mm, średnica zewnętrzna rurociągów chłodzenia na dolocie i

odlocie wynosi 57 mm. Długość magistrali ok. 4 m. W projekcie naleĄ obliczyc, czy jest to
wystarczająca wielkośó dla nowego silnika' W razie konieczności naleŻy wyrnienió rurociągi
clrłodzęnia Z armatLlrą. Wykonawca winiętl przewidzieć awaryjne chłodzenie silnika przęZ pompę
balastową typLr GRUNDFOS CRN32 lub równowaŻną o wydajnoścl nomirralnej 32m3lgodz. Przy
znrianaclr rł'systeIlrie clrłodzenia nowe rurociągl naleŻy wykorraó z cltniferlt (z wyjątkieln magistrali
kirrgstonowej) Na systemie Wykonawca winien zainstalować dozownik do dawkowania preparatów
typu Bioguard do systernu wody morskiej.

4.2.2l' Podłączenie silnil<a do systemu paliwowego. Wymiana przewodów paliwowych i armatury w
koniecznyl-l-l zakresie' Nalezy wykonac instalację do napełniarria i opróżniania silnika z oleju
smarnego.

4.2.22. Montaz irlstalacji i urządzeń w szybie maszyllowym' Należy wykonac izolację akr-rstyczną szybLl
matami wygłuszającymi i częściowym oblachowaniern.

4'2.23. Nalezy wykonać lnontaz świetlika maszyl]owego, zaprojektowaó i wykonaó system zdalnego
otwierania i zamykariia pokryw świetlika z poziomu wejścia do siłowrri.

4.2.24. Wykonawca winien dopasować tam, gdzie okaze się to konieczne' przebieg pĘt podłogowych do
wymiarów nowego zespołr.r napędowego.

4.2.25. Wykonawca winien -wykorraó obliczerria stateczności statkr'r po zainstalowaIlill Irowego zespołu
napędowego i pozostałych urządzeń, naleĄ równiez uwzględnić planowaną zalnianę zbiorników
balastowyclr na paliwowe, uwzględnić ilośc i miejsce balastu stałego w Stępce do ewentualnego
demontażu. Wyl<onawca musi określić minimalrrą dopuszczalną ilość paliwa i wody w zbiornikach w
proj ekc ie oraz dokumentacj i powykonawczej .

4.Ż.26. Po zakończeniu wszystkich prac montazowych Wykonawca winien przeprowadzió proby zespołu
napędowe go w pełnym zakres ie z udziałem przed staw ic ieli Zamaw iaj ące go.

4.2.27' Zespoł rrapędowy wrazZtowarzysząCymi systemarni Wykonawca winien zdać inspektorom PRS.
4.Ż.28. Silnik powiIlien być dostarczol1'' Z dokumentacją technicztlo - ruchową w językLr polskim oraz

kompletern rriezbędnych narzędzi i zestawem części zamiennych.
4.3. System wenĘylacji siłowni.

Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wymiany na bardziej wydajne obecnych wentylatorów:
nawiewowego i wyciągowego siłowni.

4.3.I. Wymiana obecnego wentylatora nawiewrego. Obecnie typ WOMR 031K.
4.3.2' Wykonawca winien zdemontować kanał wentylacyjny razem z wentylatorem W szybie maszynowym

(względy transpottowe). Wymagane jest ponowne odtworzenie kanału' W siłowni należy zmienić
ukształtowanie wylotów tak, aby bardztej efektywnie nawiewać filtry powietrza do turbin agregatów
prądotwórczych. W ralnach rrsługi wchodzi czyszczenie karrałów werrtylacyjnych oraz wymiana
wentylatora na bardziej wydajny (obecna wydajnośó 0.14-1 m3/min)'

4.3.3. Wymiana obecnego wenĘlatora wyciągowego. obecnie typ WOMR 025K wydajności 0.3-
0.32m3lmin' Wykonawca winien wymienić ten wentylator rra większy nawiewol*y z możliwością
zmiany kierunku obrotów. Zmiana kierunku będzie prawdopodobnie konieczna ze względu na system
C02 izwiązalle z tliln rłymagania.

4.3.4. W siłowni naleŻy ukształtować kanały nadnruclrowe rla filtry powietrza turbin silnika głównego. Na
górrryrn pokładzie naleŻy zaprojektowac i postawic głowicę zamiast dotychczasowej Żaluz1i.

4.3.5. W ramach nlodernizacji Zamawia1ący Wymaga wykorrania molltazll dodatkowego kanału do nawiewu
turbospręzarek silrrika, a takŻe wykonania czyszczenia ikonserwacji obecnych kanałów
werrtylacyjrlych, z wymianą części osprzętll. Wykonawca ponadto winien przedłuĘć w miarę
mozliwości kanał wentylacyjny w Stronę spręzarek chłodni i klimatu'

4.3.6. Wykonawca winien przewidziec wentylację wyciągową z siłowni jako grawitacyjną przez szyb
maszyllowy. ą

4.3.7' Na części lLrków świetlika maszyllowego naleŻy przewidzieć osłony urnożliwiające wentylację
niezaleznie od pogody (deszcz i bryzgi fal).

4.4. System wody morskiej.
Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektowaó i wykonać zmianę przebiegu rurociągów w celu
optymal izacj i przebiegu.

4.4.l. Główne rr"rrociągi wody morskiej, takie jak magistra|a kingstonowa, rltrociągi doprowadzające wodę
morską do agregatow prądotwórczych i silnika głównego, winny byc wykorrane z cuniferu.

4'4.2. Wykonawca winien zdemontowac częśc z istniejących rLlrociągów zastąpićje rurami z cuniferu na
odcirrkach od magistrali kingstonowej do pomp clrłodzerria clrłodlli i klimatu, pomp hydroforowych



wody morskiej, filtrów wody morskiej rra agregatach prądotwórczych. Szacunkowa średnica rur ok.
60 mm, łączna długość ok' 40 nr.

4.4.3' Wykonawca winien uporządkowaó przebieg syętemu rur węzła hydroforów wody morskiej i

san itarnej .

4.4.4' Nalezy zainstalowac termometr na nragistrali kirrgstonowej. W przypadku konieczności chłodzenia
przekładni silnika główrlego na|eŻy zaprojektowac bardziej efektywny System rur.

4.4.5. Wykonawca winien przeanalizowac System odpowietrzania kingstonów i zaproponować bardziej
efektywny, a następnie go zaprojektowaó, dokonać dostawy i montazu'

4.4.6. Wykonawca zobowiązany będzie takŻe zaprojektowaó system dozowania chemikalii do wody
morskiej. WyInagana jest wyrnlarra części zaworów na systenrie wody nrorskiej na zawory ze stali
nierdzewne_j lLrb z brązu.

,1.5. System paliwowy.
Wymagana jest przebLrdowa dotychczasowych zbiorników balastowych lLB, lPB o łączne.i po.jemności
ok. 12rn3 na zbiorniki paliwowe.

4.5'1. obecnie zbiorrriki lLB i 1PB przystosowane są do transportu wody pitnej. Zbiorniki 1LB i 1PB
posiadają rltry sotldazowe i odpowietrzenia. Pojernnośc zbiorników wyrlosi odpowiednio ck. 6 i 7m3 '

4'5.2. Niezbędrre będzie ftzyczne oddzielenie zbiorników paliwa i wody. W Ęm celtl należy raczej
zmrriejszyc. oczywiście w jak najrnniejszym stopniu, zbiorrrikiwody pitnej.

4.5.3. W przypadltlt l<ollieczrlości połozerlia izolacji pozarowej w pomieszczeniach nad zbiornikaml naleĄ
zaprojektować i wykonaó rriezbędrle prace W kabinąch załogowych i kLrchrli.

4.5.4. Wykonawca zobowiązany będzie do demontażu części rurociągów balastowych i wody sanitarnej, rur
i zaworów związanych z dotychczasową funkcją zbiorników'

4.5.5. Piaskowanie i czyszczenie wnętrza zbiorników paliwa, montaz koniecznej armatury jak czujniki
wysokiego poziot-l-tt-t i zawory szybkozamykające oraz skalowarrie zbiorników.

4.5.6. Nalezy przeprowadzic rury transpoftu paliwa do węzła przy pompie (szacunkowa odległość to ok. 10

m).
4'5.7. Na wszystltich zbiornikaclr paliwowvch trzeba zainstalowac Zawory szybkozamykające z napędem

pneLlmatycznylr.
4.5.8. NaleĄ zdemontować dotychczasowy system linek i bloczków od stanowiska przy sterówce do

poszczegó lllych zbiorników.
4.5.9. Nalezy wyrelnontowac pompę transportu paliwa typLr HYDROSTER ACE032, w tym w zakresie

uwzględnia_jącvm przebudowę zbiorników paliwowych' przeprowadzić poprawki węzła rurociągów
paliwowych do miejsc dolronarryclr poprawek. Nalezy takŹe dodac Zawory ssatlia itłoczenia nowych
zbiornikow'. Do centralki sygnalizacji wysokich pozionów paliwa w zbionlikach nalezy podłączyć
nowe zbiorniki.

4.5.10. Wykonawca winien wymienić filtr na tłoczeniu pompy transportu rra filtr typu wgłębnego'
przykładowo moze to być filtr typu CJC JENSEN lub równowaŻny (z zapasem wkładów filtracyjnych
na rok normalnej eksploatacji)' Na tłoczeniu pompy naleŻy zainstalowaó licznik paliwa z obejściem.

4.5.ll. Niezbędne jest dol<onanie zmiatl w systemie rurociągów transpoftLl paliwa' Należy rozwafuć
mozliwośc zdalnego ponriaru poziomu paliwa W zbiornikach przy uzycitt przetworników
ciśn ieniowych.

4.5.n. Zda|ne Zawor.V zamykane mechanicznie nalezy zastąpić zaworami Sterowanymi pneumatycznie (6
bar). W nowych zbiorrrikach naleŻy wykonać niezbędną armaturę. Wymagana jest takze wymiana
pompy transpot1tt paliwa na bardziej wydajną dostosowaną do nowego silrrika.

4.5.13. W ramach zamówienia niezbędne jest wykonanie nowych obliczeri stateczności statku'
4.5.14. Wykonawca witlien zapewnić uzgodnienie warunków przebudowy z PRS'
4.6. System wody sanitarnej.

Wymagane jest wykonanie demontazu imontazll nowego elektrycznego podgrzewacza wody sanitarnej,
4'6.l. Wykonawca winien zaprojektować i wykonać nowy elektryczny podgrzewacz wody sanitarnej o

mocy ok. lBkW. Wyrniary podgrzewacza łącznie z izolac1ą tertlliczrlą powinny nie przekraczać 700
mrn średrricy i 1500 mm wysokości' Grzałki elektryczne Zgrllpowane w trzeclr przełączaLnych
stopr-riach 3x6kW.

4'6.2. W GTR nalezy wykonać podłączerrie podgrzewacza do sieci, poprowadzió nowe kablę od GTR do
podgrzewacza. Sterowanie podgrzewaczem przy 

"pomocy 
termostatu. W zbiornikLr podgrzewacza

naleŻy przewidzieć włazwyczystkowy i spust wody. Lrmożliwiające mycie wnętrza zbiornika.
4.6.3. W ramach zamówienia Wymagana jest wymiana części skorodowanej armatury oraz wymialra

zttŻytych zaworów odcirrających na systemie ciepłej wody. Nalezy tez uzupełnić braki izolacji na
rurach Z gorącą wodą sanitarną.



4.6.4. Zakres prac pfzy podgrzewaczu spalinowym - patrz pllnkt I.4.2. SIWZ. W trakcie InotrtaŻu w szybte
maszyllowym tlalezy Wyprostowac przebieg rur Z gorącą wodą i uzupełnic braki izolacji.

4.6.5. Po ewerltr-ralrryclr pracach spawalniczych w zbiornikach wody sanitarnej 2LB i 2PB naleŻy
doprowadzic je do StallLl Llmozliwiającego ich odbiór przez PRS.

4.6.6. Wykonaw'ca winięn wykonać próby zaworów bezpieczeństwa na systemie i uzyskać Stosowne atesty.
4.7. Odsalarka osmot.yczna.

Wykonawca zobowiązany będzie wykorrać dostawę i montaz odsalarki wraz Z armattlrą i rurociągami.
4.7.l. Wymagany dobor odsalarki o wydajrrości ok. Ż,5 do 3 t/dobę przy załoŻetlitt temperatury wody

zabrrftowej 50C. Dobór naleŻy przeprowadzic rownieŻ ze względLt na dostępną powierzchnię
molltazou'ą l400x600 rnn-r (typu ROCHEM lub rówrrowaŻna).

4'7.2. Nalezy przewidzieć w razie potrzeby Wstępne podgrzewanie wody grzałkarni elektrycznymi.
4.7.3. Wykonawca winien wykonać i zrealizować projekt SystemLl wstępnęgo podgrzewania, o ile nie jest

przewidzian y przez producenta.
4.7.4. Wykonawca winien wykonać i zrealizować projekt podłączenia zasilarria odsalarki i podgrzewacza do

GTR-u, poprowadzić tor kablowy.
4"7.5. odsalarka lna miec niezaleŻny od magistrali kirrgstonowej pobór wody (chemiczne urabianie wody

morskiej w SySteInaCh chłodzerria). Na statku w obrębie siłor,vni istnieją woIne otwory kadłubowe do
poboru wody' i odprowadzenia solanki za bLrftę. Po stronie wody n-rorskiej rLlrociągl odsalarki naleĄ
wykonać z cutriferu.

4.7.6. Wykor-rawca winien przeprowadzić demontaz aluminiowej skrzyni na części Zapasowe przy zbiorniku
rozchodowyr-n paliwa.

4.7.1. Wykonawca zapewllia LlstawieIlie odsalarki na fundamerrtach' podłączenie rur ikabli zasilających, a
takze montaŻ wstęprrego podgrzewacza, wykonanie podłączeri do zasilania zbiorników wody 2LB i

ŻPB.
4.7.8' W miejsce zdemotltowanej skrzyrri na części naleŻy wykonac W porozllmieniu z Zamawiającym

aluminiowy pojernnik usytuowany w rniejscu obecnie zajmowanyrr przez akumulatory hydrauliczne
oraz alutnit-liowe stojaki na pojemriiki z chemią przy zespole zaworów zabLrr1owyclr LB.

4.7.9' odsalarka winna byó dostarcZona z instrukcją i dokumentacją teclrniczno - ruchową w języku
polskim' Zestawem narzędzi, części zapasowych i rnateriałów eksploatacyjnych wystarczających na
rok pracy.

4.8. System oczyszczania ścieków.
Wymagane _1est wykonanie demontazu obecnie istniejącej oczyszczalni, demontażu zbiornika
reterrcyjnego ścieków czarnyclr, jak rówrrież demontazu Systemll rurociągów ścieków szarych w obrębie
siłowni oraz dostawa i lnolltaz nowej oczyszczalni ścieków.

4.8'1. oczyszczalllia do Zamolltowania ma być typu biologicznego przyjmująca ścięki czarne i szare (Ępu
EVAC. RoCHEM lub równowaŻna). Wydajr-rośó oczyszczalni okręśIona jest nominalnie dla 36 osób.
Przy doborze oCZyszczalni należy Llwzględnić ograniczoI-lą przestrzeri do zabudowy o wymiarach:
powierzchnia 1 B00x l400 n-llTl i wysokość max. l600 mm. Dodatkowo istnieje rnozliwośó
wykorzystania miejsca po zdemontowanych spręzarkach powietrza oraz przesllllięcie o około 400 mm
bLrtli SystelnLl Co:, co wiąze się z przerobką węzła rltrociągów zęzowo-balastowych. Dobór
oczyszczalni powinien uwzględniać rejony płyr,vania statkLl i regularnie niskie temperatury wody
zabrrrtowej. uzywanej do spłukiwania toalet. n

4.8.2. Rolę bufora w systemie ścieków czarnych ma spełniać zbiornik retencyjrry o pojemności około 0,7m3.

NaleŻy zaprojektować i wykorrać w zasadzte identyczrry zbiorrlik ze stali kwasoodpornej, szczegoĘ
armatury zb iornika Lrzgodn ić z Zamaw iający m.

4.8.3. NaleŻy równiez dobrać nową pompę rozdrabniającą podającą ścieki do oczyszczalni.
4.8.4. W ramach prac projektowych moŻna rozważyć wariatlt, w któryrn rra miejsce zbiornika retencyjnego

wclrodzi jeden z elementów oczyszczalni w celu lepszego wykorzystarria ograrliczonej przestrzeni.
Przestrzeń zajmowana przez zbiornik retencyjny to: powierzchnia 500xl400 mm i wysokość l200
mm. Przestrzen ta rrroze byó większa w przypadku innego rozmieszczenia włazów zbiornika 1PB.

4.8.5. Być moze l<onieczne będzie zamówienie u wybranego producenta irrdywidLralnej korrfiguracji bloku
oczy szczalni In i eszc zącej s i ę w ll arzttcorrych gabarytach.

4.8.6. Uwaga: Detlolltaz istrliejącego Systemll mozliwy jest po zakończellil-t prac demontazowych zespoŁt
napędowego. t'nontaż mozliwy jest jedynie na początktl prac montazowyclr przed montażem zespołu
napędowego ze względLr na drogi tranSpoftu.

4.8.7. Demotltaz i transpot1 bloku oczyszczalni łącznie z fundamentami, demontaŻ spręŻarek powietrza,
zbiornika retencyjrlego' polnpy rozdrabniającej oraz części rurociągów i armatury'

4.8.8. Po demontaŻu naleŻy przeprowadzic prace konserwacyjno-rnalarskie w odkrytych paftiach Zęz, a
takze montaŻ rrowych filndamentów dla blokr-r oczyszczalni.



4.8.9. Wykonawca zapewnia denrontaz Systelnll ścieków szatyclr. W skład systemu wchodzi rozgałęziona
sieć rur. zbiornik denny i pornpa oproŻniająca. Należy zdemontować jedynie część rur i nowymi
połączeniami doprowadzić ścieki szare do właściwego zbiornika oczyszczalni. Dokładny przebieg rur
na|eży Lrstalić w porozumieniu z Zamawiającyrn.

4.8.10. Uwaga: Częśc rur ścieków szarych przechodzi przez zbiorrrik paliwa JLB oraz 1PB, w części
dziobor.vej rury przechodząprzez izolację komór chłodni prowiantowej. RLrrociągi te naleĄ wyciąć i

zastąpic odcinl<anli rur ze stali rrierdzewnej' Prace rv chłodni naleŻy skoordynowac ze zmianąizolacji
kornór chłodrl icz1'''ch.

4.8.ll. W pracach projektowych nalezy Lrwzględnic stosutrkowo r-nałąwysokośc spadkLr dla ścieków szarych
i zgodnie z tym skontigllrowac zbiorniki i rurociągi dolotowe. Nalezy równiez Lrwzględrrić możliwość
awaryjnego zrzuttt ścieków za burtę. Do wymiany przewidywane Są klapy sanitarne zaworów
zabuftowych (2 szt.)' System powinien posiadać mozliwość awaryjrrego oprózniania zbiorników
oczyszczalni pornpą balastową' q

4.8.12. Oczyszczaltlia musi posiadac wszelkie wymagane atesty i spełniaó wymagania konwencyjne. Po
uruchomieniLr probki oczyszczol1ych ścieków lnLlSZą otrzylnac Stosowne ceftyfikaty, dopuszczające
oczyszczalnię do pracy. Próbki oczyszczonych ścieków Wykonawca zobowiązany jest pobrać oraz
przesłać do allalizy do odpowiedniego laboratorium, wyniki mtlSZą byó zgodne z normami
wyn ikaj ącyrn i z obowiązLrj ących przepisów.

4.8.13' Blok oczyszczalni ścieków powinierr być dostarczony z dokumerrtacjątechniczno - ruchową w języku
polskim oraz Z kornpletem niezbędrrych narzędzt, części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych
wystarczającyclr na roczl-lą pracę SystemU oczyszczania ścieków.

4.9. Odolejacz wody zęzowei.
Wymagane jest wykonanie demontaŻtl oraz dostawa i montaŹ nowego odolejacza.

4.9'1. Wymagana jest wydajność odolejacza w przedziale 0,5-1nr]/godz. W projekcie nalezy przewidzlec
instalację za odolejaczern filtra doczyszczającego W przypadkr'r, gdy zespół filtra nie wchodzi w
skład odolejacza' Zanawiający wylTlaga filtrLr produkcji CJC JENSEN typu W38/50 lub
równowazt-tego. Modr'rł mierr-rika zaolejenia wody. o ile r-rie wchodzi w skład urządzenia, typtl
GESTRA Iltb rowt-lowazny. W projekcie należy uwzględnić brak mozliwości podgrzewania zbiornika
wody zęzor,vej jak i Samego odolejacza (brak systemLl pary).

4,9.2. odolejacz nlusi posiadac niezbędne atesty i spełniaó wymagania konwerrcyjne.
4.9.3. odlot oddzielonej frakcji olejowej do istniejącego zbionrika dennego o pojernności 0,25m3. Nalezy

przewidzieć mozliwość okresowego oprózniania zbiomika do zbiornika olejLr brudnego (np. pompa
ręczna). Dotyclrczasową ręczną pompę oleju brudnego nalezy przenieśó w rniejsce uzgodnione z
Zarnawiającyrn.

4.9.4. Wykorrar,r,'ca lvinien przeprowadzić demontaz istniejącego odolejacza razen1 z fundamentem, wykonać
prace konserrł,acyjno-malarskie w odkrytych partiach zęz. Wykonawca winien przeprowadzić takzę
demontaz czLr1rrika zaolejerria i instalac.ii elektrycznej. Niezbędne do wyl<onania sąprace rurarskie'

4.9.5. Wykonawca zapewnia wyrnianę płynowskazu na zbiorniku nr 6 i przesunięcie w bok w celu poprawy
widoczności.

4.9.6' Do obowiązkow Wykonawcy naleŻy montaż odolejacza z zespołem filtracyjrrym i miernikiem
zaolejenia tla nowych fundamentach, podłączer-rie do systemu rurociągów, a takŻe podłączenie
insrala.j i elcl,t ry cznej.

1.9.7. Wykonawca zapewnia proby iodbiór próbek w obecności inspektora PRS. o ile okaze się to
kon ieczne.

4.9.8. Próbki wody z odolejacza winny być przez Wykonawcę pobrane i przesłane do analizy do
odpowiedniego laboratorium' zaś wyniki muSZą byó zgodne z tlonłami wynikającymi z
obowiązujących przepisów. q

4.9.9. odolejacz powinien byó dostarczony Z dokumentacją techniczno - ruchową w języku polskim oraz
zestawenr narzędzi. części zapasowyclr i materiałów eksploatacyjnych wystarczających na rok pracy.

4.10. System zęzowo balastowy.
Wykonawca zobowiązarry będzie do konserwacji i malowania zęz siłowni wraz Z przebiegającymi tam
rurociąganli.

4.10.1. Wykonawca zapewnia projekt i wykonanie urządzenia salnozasysającego skojarzonego Z pompą
ZęZowąGRUNDFOS CRN32.

4.10.2. obecnie brak jest rnozliwości spĘwu wody zęzowej z rufowej części siłowni.
4.10.3. Praca samozasysacza w trybie autotnatycztlym i ręczrlym.
4.l0.4. Wykonawca dokonLrje wymiarry zaworów ssania ze studzienek zęzowych chłoclni i pompowni, na

magistrali zęzowe.j (średnica rurociągr-r 60 mrn).
4.10.5' NaleŻy rł,vlionac przedłLrzki do pokręteł wyrnienionych zaworów.



4.10.6. Wykonawca winien wykonać przejście przez zbtofniki denne umoŻliwiające spĄ.w wod zęzowych z
ruĄ, (np. przez wspawanie rury)'

4.10.7. W skład zarnówienia wchodzi takŻe konserwacja imalowanie zęz siłowrri o całkowitej powierzchni
rzędu 80m:. oraz rllrociągów przebiegających pod pĘtami podłogowylni, usunięcie staryclr powłok
malarskich. połozenie przez natrysk warstw podkładLr i nawierzchniowej.

4.10.8. Nalezy wvl<orzystać rozległe prace demoIrtaŻowe, które odsłorlią nledostępne par1ie zęz. Wcześniej w
porozut-nietlitt zZan'lawiającyrn naleŻy przeprowadzic dellrontaz zbędnych rurociągów i wsporrrików.

4.l0.9. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi równiez weryfikacja skorodowanyclr wsporników podłóg
siłowni i lch wynriana. Tam gdzie to będzie konieczne naleŻy skorygowac p:zebieg płyt
podłogowych.

4.ll. Chłodnia prowiantowa i klimatyzacja.
Wymagane_jest wykonanie całkowitej wymiany izolacji i oblachowania l<onlór chłodni.

4.ll.l. Wykonawca zapewIiia dellotltaŻ izolac.j i komór chłodni prowiaIltowej. a takze clemontaz instatacji
chłodnicz1''ch w koI-norach. Po zdjęciir izolacji WvkoIlawca dokonLrje wymiany rr'rr ścieków szarych
przechodząc y ch przez l<omory.

4.11.2. W skład przedmiottt zamówienia wchodzi także konserwacja odsłoniętych blach poszycia, połozenie
nowych szalunków i izolacji komór, wymiana drzwi komór wraz z okuciami i ramami (6 sztuk),
połozenie l]owego oblachowaniazb|achy nierdzewiiej, wymiana izolacjipodłogowych ipodłóg.

4.1l.3. Wykonawca zapewtlia lnolltaz elementów instalacji chłodniczej oraz wymianę parowników
komorowych (3 sztLrki).

4.11.4. W skład przednliotu zamówienia wclrodzi wykonarlie z aluniniutn nowych regałów i półek
prze S Llwnych wedłu g Lrzgodn i eri z Zamaw iaj ący m.

4.11.5. Wykonawca zapewnia wykonanie nowej tablicy zZaworami chłodni w siłowni.
4.Il.6' Wykonawca zapewnia uruchomienie irrstalacji, jej regulację i wykonanie prób działania.
4.11.7. Wykonawca zapewnia demontaż obecnie istniejącej sprężarki klirnatu (typ 4RD6SAZ, moc l0kW,

wydatek Q 33,2l(W). W skład przednriotu zanrówienia wchodzi dobór i dostawa nowej spręzarki,
semihermetycznej, chłodzonej powietrzem o zmiennej wydajności regulowarrej ręcznie i

alttomatyczrlie (typu BITZER lub równowaŻna .

4.1l.8' Wykonawca zapewnia deI-llontaz i przegląd chłodnicy powietrza' czyszczenie kanałów
wentylacy'jnvch. czyszczenie i przegląd skraplacza kIimatr'r. W systenlie chłodzenia skraplacza naleŻy
zainstalowac zawor Stałego ciśnienia. W skład rrsługi wchodzi moIltaŻ nowej sprężarki, a takŻe
wykonanie rliezbędnych znian w przebiegu rurociągów ssania i tłoczenia.

4.l1.9' Wykonawca zapewtlia itruclromienie systemu klirnatyzacji] przeprowadza z udziałem przedstawiciela
Zamawia1ącego próby działania i dokonuje ewentualnej regulacji.

4.11.10. SpręŻarl<a powinna być dostarczona z dokumentacjątechniczt-lo - ruclrową w językLr polskirn orazZ
korr-rpIetenl niezbędnych narzędzi i części zamiennych'

4'l2. Pozostałe elemenĘy do wykonania.
4.I2.I. Wykonawca winien w ramach zamówienia uzupehió braki izolacji szotów i stropów siłowni.
4.12.2. Malowarrie natryskowe (2 warstwy) szotów i stropu siłowni Z Zastosowaniem farby/lakieru

odpowiedniej do rodzajLr siłowni. Wcześniej nalezy osłonić elenrenty nie podlegające malowaniu'
1.12.3. Wymiana rł siłowni opraw świetlówkowych na oprawy z Żarowkarlti energooszczędt'tyni (ok. 25

szt.).
4.12.4. Wykonać z alunriniun skrzynkę do przechowywania próbek paliwa, zgodnąz przepisanli PRS.
4.12'5. W szybie wyjścia awaryjnego z siłowrri należy zainstalowaó klapę włazu z mechanizmem ryglującym

napędzanynl poj edyrrczym pokrętłem'
4.12.6. Wykorlać z alunrinium skrzynkę na pas ratunkowy i zatnocować ją * irzgodnionym miejscu w

siłowrr i.
4.12.7. Przestrzen pomiędz1,zbiornikami 4LB i 5LB przebr-lclowac na zamykaIly schowek na Zapasowe

rł kładr filtl'acr jIle.
4.12.8. Zasi|acz arrtopilota INCO ZTC220124 wyrnienić na llowy iprzerrieśc w okolice rozdzielnic maszyny

sterowej.
4.12.9' Wykonać według dostarczol'lych przez Zamawia1$,ego opisów grawerowane, mosięzne tabliczki na

pokrętła zaworów, szacunkowo ok. 60 sztuk.
4.l2'l0' W pomieszczeniu GTR wymienić sufitowe płyty ze sklejki ok. 2,5m2 na płyty zlalninatu, wymienić 2

oprawy ślvietlówkowe na plafoniery z Żarowkani ellergooszczędnyrni. Wyrnienió ok' 6m,
zdeforrnowanych płyt laminatowvclr na szotach' Wykonawca winien zainstalować przesuwną zasłonę
oddzielającą polnieszczenie GTR od warsztatu mechanicznego.

4.12.ll. W warsztacie mechaniczllyn naleŻy wymierrió drewniany blat stołLr warsztatowego'



5. Wszelkie vrządzenia i sprzęt Wymontowane z sly ''oceania'' pozostają własnością Instytutu oceanologii
Polskiej Akadernii Nauk w Sopocie imuszą zostac tnu przekazane w trakcie realizacji prac. W okresie
pomiędzy ich demontazenl i przekazanieln Zalnawiającemu Iralezy te urządzenia i sprzęt odpowiednio
zabezpieczyc.

6. Zdjęcia obecnych irlstalacji i urządzeń znajdLrjących się.na statkrt ,,ocealla" Zawarte SąW Załącznlku nr 7
do rriniejszej Specyfikac.j i Istotnych Warunków Zamówierria'

7' Dodatkowe koszĘ. W przypadku przebudowy s/y,,oceanii'' poza Trójmiastem Wykonawca ponosi
koszty podrózy załogi, przedstawicieli Zamawiającego nadzorLljących wykonanie umowy oraz
inspektorów PRS' WówcZaS w ramaclr ceny ofeffy Wykonawca winien skalkulowaó koszty podroŻy z
Trójmiasta do miejsca remontu i modernizacji statku i z powrotem, związanych z wymianą niezbędne.i
załogi statku (raz w kaŹdym tygodniLr w ilości 9 osób), podróĄ przedstawicieli Zamawiającego
nadzorujących wykonanie unrowy (raz w kaŹdym tygodnirr 1 osoba), a takŻe koszty związane z
przeprowadzetlieIn inspekcji PRS, tj. diety, koszty przejazdu z Trójrniasta do miejsca remontu i

modernizacji statku i z powroteIn, dojazdów i przewozubagażtt oraz noclegów inspektorów PRS (według
potrzeb). W przypadku przebudo\Ąry S/y ,,oceanii'' poza Trójmiastem Wykonawca ponosi teŻ kosz\l
związane z przemieszczaniem statku z Pofiu Gdańskiego, Nabrzeze Zbożowe, ul' Starowiślna do miejsca
rnodernizacji iretnontu oraz powrotu statku z miejsca remonttt imodenlizacji do Pofiu Gdańskiego,
Nabrzeze Zbozowe. r-ll. Starowiślna.

8' w skład przedmiotu Żamówienia wchodzi także zabezpieczenie statku na czas remontu i
modernizacji zgodnie z przepisami BHP, ppoż, ubezpieczenie prac, zabezpieczenie instalacji
elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej statku, obsługa dźwigowa, utylizacja odpadów i niezbędny
transport, zabezpieczenie statku i jego wyposażenia przed uszkodzeniami podczas remontu i
modernizacji, ewentualne koszty związane z wynajmem miejsca, w którym będzie remontowany
statek, trapem, dokowaniem, przyłączami mediów, itp.

9. Wymogi co do wykonania usługi:
9.l. prowadzenie.,Dziennil<a remontu i modernizacji'', w którym odnotowywane będąwykonane prace.
9.2. wykonanie dokumentacji powykonawczej po zakończerriu usługi i przekazanie 1ej Zamawiającemu - w

trzech egzenplarzach.
9.3. po zakończonym remolrcie i modernizacji naleŻy przeprowadzió próby morskie z udziałem

Zamawia1ącego oraz ewentualnym udziałem inspektorów PRS lub inrlych organów lub rnstytucji. W
czasie prób Wykonawca winien wykonaó końcowe regulacje i ustawienia w zakresie wykonanych
prac.

9'4.na czas trwania relnontu i modernizacji statktr Wykonawca zapewni przepLrstki na teręn' na którym będzie
wykonywan-v- renlont statkLr dla przedstawiciela nadzorLt Zanawiającego oraz załogi statku, a takŻe
inspektorow'PRS.

9.5. na czas trwania remontLl i modernizacji statkLr Wykonawca zapewni mozliwośó całodobowego korzystania
zzaplecza saIlitarllego. w tym zapewnl i doprowadzi rr"rrociąg odprowadzający nieczystości ze statku
do kanalizacji lLrb zapewni korzystanie ztoalet tra terenie postoju statku dla załogi remontowanego
statku, wraz z odbiorern nieczystości.

I0. Urządzenia, części i materiały. Wszystkie maszylly, hrządzenia, instalacje, części, materiały rriezbędlle
do wykor-rania przedmiotu zamówienie oraz ich transpor1 zapewnia Wykonawca w ramach ofeĄ.
Wszelkie dostarczanę urządzenia, materiały, części ipodzespoły uzyte do montazu muSZąbyć fabrycznie
nowe.

l 1. Nadzór nad wykonaniem prac.
11.1. Wszystkie prace podlegające nadzorowi klasyfikatora mLlSZą byc przekazane inspektorom Polskiego

RejestrLr Statków' a Stosowne dokumenty rriezbędne do uzyskania klasyfikacji - przekazane
ZamawiĄącemu' Zakres remontu i modernizacji może ulec zmianie w związku z za|eceniami
inspektora PRS.

l1.2. odbiór końcow1' robotprzezZanawiającego Ilastąpi po pozytywnym przeprowadzeniu prób morskich i

pozytywnych wynikach analiz próbek, uprzednim wystawieniu przez PRS protokołów z dokonanych
przeglądów dotyczących ręmontu i modernizacji statkLr oraz po wystawieniu (przedłuŻeniu) przezUrząd
Morski w Gdyni Karty bezpieczeństwa statku.

12. Etapowość prac. Zarnówienie będzie realizowane etapowo, stosownie do harmonogramu prac - etapów
wyszczególnionych w punkcie I'4.I-4'12SIwZ. uzgodnionego przez Strony w tenninie do l4 dni od
zawarcia Llmowy.

13. Płatności. Płatności będądokonywane według następującego IrarmonogramLl:
13.1. Pierwsza płatność - w terminie do 14 drri po podpisaniu Llmowy w wysokości I0% wartości umowy

brutto.



l3.2. Druga płatnośc-wterminie do 14 dni po przedłozeniu iodbiorze bezzastrzeŻeńprzezZamawiającego
projektLr wykollarvczego zatwierdzonego przez irrstytLrcję klasyfikacyjną (PRS) w wysokości 10 %
wartości LllllowY brutto.

l3.3. Koricowa płatność - po zakoriczeniu remol'ttu/lnodernizacji oraz po pozyty\'vnym wykonaniu prób
morskich w obecrlosci przedstawiciela irrsĘtucji klasyfikacyjnej (PRS) oraz pozytywnych wynikach
odpowiednich próbek, w tym ścieków. Końcowa płatnośc nastąpi na podstawie protokołu odbioru
końcowego podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, w terminie do 30 dni od daty doręczeIlia
Zarnawiającenlu faktury. po dotarciu statku do Por1u Gdańskiego, Nabrzeze ZboŻowe, uI' Starowiślna.

l3.4. W trakcie realizac.ji zamówienia Zanlawiający dopLlszcza - Za jego pisemną zgodą i według jego
decyzji- możliwość płatności zazamowione urządzenia- 14 dni po przedstawieniu dowodów płatnościna
rzecz dostawcy urządzeri i przedstawieniu faktury zalicźkowej wystawionej przez dostawcęurządzeń'

14. Gwarancja. Zanawiający wymaga, aby montaż urządzeń firmowych nie skutkował utratąich gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zalnawiającetntt gwarallcji na wszystkie wykonane prace'
urządzenia i uŻyte materiaĘ na okres minimum 24 rniesięcy, licząc od driia podpisarria końcowego
protokołu odbioru bez zaslrzeŻeri. Na zamotrtowatle vrządzenia firmowe - gwarancja nie krótsza niż
wedŁrg wskazań producentów. Wykonawca przedstawi Zanlawiającemu poszczególne gwarancje
producentów.

15. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert.
16. Wykonawca przedstawia. ofeńę zgodnie z wymogan-ri określonyrni w SIWZ. Propozycje rozwiązań

alternaVwnych (wariarltowyclr) nie będą brane pod uwagę. Zanawiający nie dopuszcza możliwości
składan ia ofeń wariantowych.

1]. Zamawiający przewidLrje Lrdzielanie zamówieri r'rzupeŁriających na podstawie art.6J Lrst.1 pkt ó rrstawy
Prawo zatnowień publicznych' zgodnie z którym w okresie 3lat od Lrdzielenia zamówienia
podstawou'ego. Illozlla Lrdzlelic dotychczasowelTlll Wykonawcy llsług zat'nowień uzupełniających, które
stanowią nie więcej niż 20 % war1ości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego
Samego rodzaju zamówieti. Koniecznośc udzieler-ria zamówień Lrzr"rpełniających może pojawió się w
szczególności ze względu na oszczędności wynikające Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia pr"lbliczrrego na przedmiotową usługę w zakresie naprawy i l-nodernizacji statku.

18. Zamawiający nie przewidLrje zawarcia Llmowy ramowej.
19. Postępowanie o udzielenie zamówienia pr'rblicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zarnówień publicznych ( tj.
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 zę znl.) o war1ości zamówienia, przekracza1ącej kwoty określorre
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot waftości zamówień
oraz konkursor'v, od których jest uzalezniony obowiązek przekazywania ogłoszeri Urzędowi oficjalnych
Publikacji Wspólnot ELlropejskich (Dz.U. Nr 241 , poz' I762)'

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIEI{IA

Planowany ternrin rozpoczęcia prac projektowyclr: niezwłoczllie po Za\Val'citt tttlrowy o wykonanię zamówietlia
pLrblicznego.
Planowany termin rozpoczęcia wyl<onywania modernizacji i rernorrtu: pomiędzy l.04.2010 roku a 9.04.2010 roku
- termin podstawienia statku do Portu Gdańskiego, Nabrzeże Zbożowe, ul. Starowiślna.
ostateczne zakończenie prac wraz z wszystkimi odbiorami do 31.11.2010 roku.

ilI. oPIS wARUNKow UDZIAŁU w PRZETARGU NIEoGRANICZoNYM ORAZ oPIs sPoSoBU
DoKoNYWANIA OCENY SPBŁNIENIA TYCH wARU|{Kow.

1' o udzielenie zanlówienia moze Lrbiegać się Wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warutrki wynil<ające Z art. 22 tlstawy z 29 sĘcznia
2004 r' Prawo zamówień publicznych (J.t. DZ.U. z2007 r' Nr 223, poz. 1655 ze zm.), tj' Wykonawca,
który:

a) posiada wymagal]e przepisarni uprawnienia niezbędne do wykonywania działalriości iczynności
określonych zakresetl niniejszego zamówietlia publicznego,

b) posiada niezbędIlą wiedzą i doświadczenie (d. zrea|izował - rozpocz$ i zal<ończył _ usłr-rgi odpowiadające
swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia' tj. wykonał nalezycie w ciągtl
ostatnich 3 lat plzed wszczęciem postępowania minilnunr 2 Lrsługi bLrdowy lub remontu statku obejmujące
w Swyrll zakresie bLrdowę lub remont siłowni o wielkości nie rnniejszej niŻ 600kW) oraz dysponLrje
potencjałern technicznym (tj.: dokiem o parametrach umoŻliwiających wstawienie ipodniesienie s/y
oceanii, posiadającej około 50 metrów dłLrgości,9 metrów szerokości iwaŻącej około 400 ton) iosobami
zdolnyni do rł'y,l<onania niniejszego zalłówienia (tj.: kierownikieIn prac remontowych posiadającym
doświadczenie w kierowaniu pracami związanyni z br;dową lub remontem statkil obejrnLrjącymi w swym
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zakresie bLrdowę lltb retnollt siłowni o wielkości rrie mniejszej niŻ 600kW oraz projektantem posiadającym
doświadczenie przy projektowaniu budowy lLrb przebr'rdowy statków i urząclzen okrętowych obejrnLrjących
W Swym zakresie projekt budowy lub remontu siłowrri o wielkości nie mnie.jszej niż 600kW) lub
przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępIlienia potencjałLr teclrnicznego i osób
zdolnych do wylionywania zamówienia,

c) zrrajduje się w sytLracji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, tj.:
- posiada środki obrotowe lLrb zdolność kredytową na poziomie minimum 3.000.000,00 zł,
- posiada wymagan} Ilrinimalny średnioroczl-ly obrót (przychód) z rokr-t 2008 w rvysokości 5.000.000,00 zł
rocznie.
- posiada ubezpieczenia od odpowledzialności cywilnej w zal<resie prowadzotle.j działalności gospodarczej
o sumie ubezpieczerlia r'nillitnunr 5.000.000.00 zł'

d) nie podlega wykluczenitr w myśl postanowieti aft. 24 Lrst. l i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publiczrlych 0.t. DZ'U. z2001 r. Nr 223' poz. 1655 zpoźl-l. zll^l').

2. oceny spełnienia warunków Zamawiający przeprowadzi na podstawie złoŻonych przez Wykonawców
oświadczeli i zobor,viązań o spełr-riarriu tych warunków -' zgodnie z załączollyrni do SIWZ formularzami
oświadczeli oraz \\ opaI'ciLt o \ĄyInaBalte llilliejszą SlWZ dol<ttllletlty:

a) w zakresie warltnku wskazanego w punkcie lll.1.a) iw pLrnkcie III.1d) - wyszazególnione w
punkcie IV.1.1.. lV.l .2.,LV.1.3., IV.1.4., IV.1.5. i N.1.6.,

b) w zakresie warunku posiadanego doświadczenia wskazanego w punkcie III.l.b. wymagane jest:
- zrealizowanie tj. rozpoczęcie i zakończenie - usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przednliot niniejszego zamówienia, tj. r'vykonanie nalezycie w ciągtt ostatnich 3 |atprzed
wszczęciell"l postępowal]ia minimunl 2 Lrsług bLrdowy lub remontlt statku obejmujących w swym
zakresie bLrdowę lub remont siłownio wielkości nie mniejszej niŻ 600kW - w zakresie tegoż warunku -

ocenawoparciuodokumentyloświadczetriawvszczególnionewpunkcieIV.l'l.iIV.l.7.,
- w zakresie warltnklt dysponowania poterrcjałem technicznym wskazallego w punkcie III.1 'b.
wymagane jest dysponowanie dokiem o parametrach umoŹliwiających wstawienie i podniesienie s/y
ocearrii' posiadającej ol<oło 50 metrów długości,9 nretrów szerokości iwazącej około 400 ton - w
zakresie tegoz Wartlllku - ocetla w oparciu o dokunlenty i oświadczeIlia wyszczególnione w punkcie
IV.t.l. itv 1.8..

- w zakresie waruIlku dysporrowaIlia osobami zdolnynli do wykonarria niniejszego zamówienia
wskazanego w punkcie IIl.1.b. wymagane jest dysponowanie kierownikiem prac rernontowych
posiadającyr-r-r doświadczenie w kierowaniu pracami związarryni z budową lub remontem statku
obejrnu3ącymi w swym zakresie budowę lub remont siłowrri o wielkości nie mrriejszej niż 600kW oraz
projektantem posiadającym doświadczente przy projektowaniu budowy lub przebudowy statków i

urządzeń okrętowych obe.jmującyclr w swyn zakresie projekt bLldowy lltb rernonttt siłowni o wielkości
nie mniejszej niż 600kW - w zakresie tegoz warllnku - ocena w oparciu o dokumenty ioświadczenia
wyszczególtrioIle w punkcie lV.1 .1 . i IV' 1 .9.'

c) w zakresie warunl<lt wskazanego w punkcie IlI.1.c' zr-rajdowania się w sytuacji ekonomicznej i

fi nan sowej zapewn iaj ącej nalezyte wykonan ie zamów i en i a. wy rnaga n e j est :

- posiadanie środków obrotowyclr lub zdolrrości kredytowej na poziomie IniniInuIn 3.000.000,00 zł - w
zakresie tegoz Warllllku - ocena w oparciu o dokumerrĘ i oświadczenia wyszczególnione w punkcie
IV.l.1. itv.l.l0..
- posiadanie wYmaganego nrininralnego średnioroczllego obrotu (przychodLr) z roku 2008 wwysokości
5'000.000.00 zł rocznie - w zakresie tegoż WarLlllktt - ocella w oparcilr o dol<umenty i oświadczellia
r.vyszczególlliotle w punkcie lV.I .l . i tV. l .l 1 ..

- posiadanie ubezpieczęnia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej o sumie ubezpieczenia minimum 5'000.000,00 zł - w zakresie tegoz warunklt - ocena w
oparciuodokunrentyioświadczeniawyszczególnlonewpunkcieiV.1'1.iIV'1.12.

3. W przypadku brakr.r wymaganyclr oświadczeli o spelnieniu warunków Lrdziału w postępowaniu lub
dokr-rmerrtów potwierdzających spełnienie tych wartttl'ków lLlb ich nieuzupeŁlierria lub w przypadku
złoŻęnia oślviadczeri lub dokurnentów świaclczących o brakrr spełnienia warunkór.v Zamawiający wykluczy
Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówietlia' z zastrzeŻenieln mozliwości uzupełnienia
przewidziarlej w ar1. 26 Lrst. 3 ustawy Prawo zarnówień publicznych.

4' Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt III.1. lit b) * c) przezWykonawców
wspólnie Lrbiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjLrrn) wielkości stanowiące o spełnieniu
warunl<ów będą zsumowane. Nie spełrrienie powyzszych wymagań spowoduje wykluczenie ofeĘ
podrniotów występLrjących wspóInie (konsorcjurn). Doświadczenia podwykorrawcór'v oraz iclr zasoby llie
będą brane pod Lrwagę przy określaniu czy Wykonawca spełrria warttnl<i rrdziałr"r.
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Iv. oSWIADCZENIA I DOKUMENTY' JAIilE MAJĄ DOSTARCZYC wYKoNAwCY w CELUPOTWIERDZE|{IA SPBŁNIANIA wARUNKow WYMIENIONYCH w PUNKCIE III.

1' Do ofeĄ Wykonawcy powinni złoŻyc rrastępLrjące dokumlnty w celu potwierdzenia spełniania warunkówwymienionych w pLrnkcie III:
1'l'oświadczenie. ze Wykotlar'vca spełnia warunki Zawarte w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodl^lie z
al1' 22 i 24 Llstawy Prawo zarlówieli pLlbliczrlych - zgodrlie z załącztllkiel-n Nr 2 do SIWZ,l'2' aktualny (wystawiorly Ilie wcześniej niż 6 miesięcy przed Lrpływern terInil'lt-t skłaclania ofert) odpis zwłaściwego rejestru lLlb zaświadczenie o wpisie do ewidlicjl driułulnós.i gospodarczej,
1'3' aktualne (wystawione Ilie wcześniej niż 3 miesiące przód Llpływenr teńlinu składinia ofert) zaświadczętlięwłaściwego naczelnika Urzęclu Skarbowego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkówi opłat lr"rb akfuralne zaświac]czellie potwieldzające u'y'Lani" piu*",-'.r przewidzianej zgody na zwolnienie,odroczenie. rozłozellie lla ratv zalegĘch płatności lub wstrzynlanie w całości wvkorlania decyzjiwłaściwego
organu,
l'4' aktualne (lv1"starłione nie wcześniej niz 3 miesiące przecl upływenl terlnillu składania ofert) zaświadczeniewłaściwego oddziałLr Zal<ładtt UbezpieczeIi Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegopotwierdzające, ze wykoIlawca nie zalega z opłacaniem składek na Lrbezpieczlnia zdrowotne i społeczne lub
aktualne zaświadczeIlie potwiercl ZaJące uzyskanie prawem przewidziallej zgody na zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zalegĘch płatrlości lub wstrzymanie w całości -yLonuniJoecyzji właściwego organu'
1'5' aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

-w'art.24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawyPrawo zamówień pLrbIicznych wystawioną nie wcześniej fllz 6 miesięcy irzecl upływem terminu składania

ofer1.
l.6. aktualną infornlację z Krajowego Rejestrlr
Prawo zamówień pLrblicznych wystawiortą nie
ofeft,

Karnego w zakresie określonym w art' 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
wcześniej niz 6 miesięcy przed upływenr tenninu składania

1'7 ' wykaz wykonanvcl1. przez Wykonawcę usług odpowiadających swoilł rodzajern usłudze stanowiącejprzedmiot ninie_jsze_eo zanlówięIlia, w ostatlriclr trzech latach przócl óniem wszczęcia iortępo*u''ia o Lrdzieleniezamówienia, a jeŻeli okres prowad,zeria działalrrości jest krótszy' to w tyln okresie, wraz z załączenietn
dokunlentówpotrvierdzających.zeusługiter.vykonanonależycie- zgodnie zzałączni|<iemNr3doSIWZ,
l'8' wykaz niezbędnych do wykonania zal-nówienia narzędzi i ttrządzeń, którymi dysponuje lub będziedysponował Wykonawca. zgoclrrie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ oiu, pi.",-l',le zobowiązanie się innychpodmiotów do Lrdostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzęclzi i urządzerl, jeżeli'w w/wwykazie, Wykollarł'ca vr'skazał rlarzędziai vrządzerńa. którymi bęclzie dysponował:
l'9' wykaz osób. l<torynli dvsponLrje lub bęcizie dyspoIlował Wykonawca wraz Z iIlformacjami na temat iclrkwalifikacji zar'vodor'vych. cloświadczeria i wyksztaicenia niezbęclnvch do wykonania zamówienia, a takŻezakres wykonywanvch przez rticl"ł czynności. zgodnie z załącznikiem Ni 5 do SIWZ oraz pisemne
zobowiązanie się innvch podmiotów clo uclostępnieńia osób zdolnych do wyl<onania zamówien ia, jeze|iw w/wwykazie, Wykonar'vca wskazał osoby, któryni będzie dyspońował )

1'10' inforrnacja bankLr lLlb spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
raclrunek, potwierdzająca wysokośó posiadanych środków finansowycll lub"zdolnosjr."ayio*| wyLonu*.y'
wystawiona nie wcześtliej niż 3 miesiące przed Lrpływem ternlilll-t składania ofet;
l'11'sprawozdanie finaIlsowezarok2008wrazzopiniąbiegłegorewiclenta QeŻelipodlegałobadanirrzgodniez przepisami o rachunl<owości)' a w przypaclku. gdy Wykońawca nie _|es"t zobowięń-ly do sporz ądzaniasprawozdania finallsowego - inny dokument określający obroty oraz zobowięarlia i naiezntści ogółem za rok
2008, chyba, ze ol<res działalrlościjest krótszy - to zaten okres.
I'12' polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierclzający, Że Wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej clziałalnośói gospodarcźej.

2' JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lLlb nriejsce zamieszkania poza terytoriunl R)eczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o l<tór1ch IIo''Va'uv pl<t. l.2. l.3 i 1'4 oraz 1.6. skiacla dokilment lLrb clokunlenty, wystawiorre w kraju,w którym rna sledzibę lLrb miejsce zarnieszkania. potwierdzające odpowieclnio, ze:l) nie otwańo jego lil<widac_jiani rlie ogłoszoIlo upadłości;-
2) nie orzeczollo wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3) nie za\ega z uiszczaniern podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane praweln zwoInienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegĘch płatności lr'rb wstrzymanie w
całości wykonania decyzj i właściwego organu, \

a zamiast dokunletltów. o których mowa w pkt. l.5. - zaświaclczenie właściwego orgallLl sądowego lub
administracyjnego krajLr pochodzenia albo zamieszkaniaosoby, l<tórej clokuITent dofyczy.

3' Jeżęli w krajLr pochodzenia osoby lLrb w kraju. w którym Wykonawca ma sieclzibę lLlb miójsce zamieszkania, niewydaje się dokutnentów, o l<torych mowa w ust' 2, zastępir1e się je dol<Lrl'-,.rlt"' zawierającym oświadczenie
złoŻone przed notariltszem, właściwyrn organem sądowyln, adlninistracyjnyrn albo organem samorządu
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Zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w któryrn Wykonawca ma
siedzibę lr'rb mie jsce zamieszkania.
4. Dokumenty. o ktorych tlowa w LlSt.2 iust' 3. por,vinr"ry być wystalłiotle nie wcześniej niz 6 miesięcy przed
upływern terminlt sl<łac1aIlitt ofert. z wyjątkienl dokumentu wyr'lrieIrionego w LlSt.2 pl<t.3, l<tóry powinierl być
wystawiorry nie wcześnie_j niz 3 miesiące przed Lrpływem tęnnitru składania ofeft.
5. Zamawiający wezwie Wylronawców, kl'orzy w określonyln tertllilrie tlie złoŻyli wymaganych przez
Zamawia1ącego oświadczeń lub dol<umentów lub którzy nie złoŻyli pełnomocnictw, albo ktorzy złożyli wymagane
przezZamawiającego oświadczenia idokumenty zawierające błędy, lub którzy złoŻyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złoŻenia w wyzllaczoIlym tertrrinie, chyba ze mimo ichzłoŻenia ofefta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby ltniewaznieIlie postępowania. ZłoŻone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powir-rny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału W postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane dostawy wyrnagań określonych przezZalnawiającego, nie póŹniej niz w dniu' w l<tórym upłynąłtermin
składania ofert.

UWAGA: Elementy sprawozdania finansowego nie mogą być wydrukiem z Monitora Polskiego, ani
folderami fi rmowymi Wykonawcy.

V. WYMAGANIA DoTYCZĄCB OFBRTY WYI(ĄZ WYMAGA|{YCH DoKUMENTÓW,
oŚwIADCZE|{ I INFoRMACJI

1. oferta winna zawierać.
l.l. Wypełniony formularz ofertowy - przygotowany zgodnie Z wzoręm stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,
l.2. oświadczenie, Że Wykollawca rrie podlega wykluczeniLr zgodrrie z aft.22 i 24 Lrstawy Prawo zamówieti

publicznych oraz spełnia warunki postępowania - przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do SIWZ.

1.3. Dokumenty potr'vierdzające spełnianie warunków Lrdzidtl w poStępoWatritt - wyllienione w punkcie IV.
SIWZ.

1.4. Dowód wniesierlia wadium.
1.5. Pełnonrocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokunlentów określonych w

pr'rnkcie Iv.1.2. (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalrrości
gospodarczej); pełnornocnictwo musi byó złoŻone w formie oryginałLr lub poświadczonej notarialnie lub
przez moeodawcę l<opii, sporządzonego przez notariusza odpisu lLrb wyciągu z dokumentu; treść
pełnomocnictrł'a n-rr'rsi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest
upowazniony.

1.6' Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występLrjącego lv imienir'r podmiotów Lrbiegających się o
wspólrre wykoIlatlie zamówienia w przypadkLr składania ofefty wspólnej; pełnomocnictwo musi byc
złożone w fornlie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. sporządzonego przez ]otariLlsza odpisl"l
ltrb wyciągLt z dokumetltu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czytlności do wykonallia,
których pełrlor-l'locI'l i k j est Lrpowazn i ony.

vI. WYMAGANIA DoTYCZĄCB oFERTY - oPIS SPoSoBU PRZYGOToWANIA OFERTY

i' ofefta i załącznil<i do rriej winrry być złoŻone w formie piselnnej i napisarle w języku polskim w sposób
trwaĘ np. lla nlaszynie do pisar-ria lub kornputerze' Załlawiający dopusZcZa ręczne, czytelne wypełnianie
formularzy ofefiowych (według załączników określonych w SIWZ).

2' Zamasuiający nie wyraza zgody na składanie ofeft w postaci elektronicznej'
3. Jezeli dla oświadczeri i wykazów przewidzianY jest wzór - załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza się

według tych wzorów.
4. Wszystkie wzoly - załącnl|ki określone w SIWZ naleŻy wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek

zmian, ściśle wedłLtg warunków i postanowień zawaftych w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie dotyczą
Wykonawcy naleŻy wpisac 

''nie 
dotyczy''.

5' Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymagar-riami określorrymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań
alternatywnych (wariarrtowych) nie będą brane pod Llwagę' Zamawiający rrie dopuszcza możliwości
składan ia ofeft r,variarltowvch.
Nie dopLrszcza slę siiłaclarlie ofert częściowych.
Ceny wszystkich elenletltow zamówienia powinny zawierac w sobie eweIltualtre upusty irabaty
proponowa11ę prZęZ Wykonawcę.

8. KaŻda Strona ot-erty polvit-ltla byc opatrzona kolejrrym IlLlmerelT'l i podpisana przez Wykonawcę lub osobę
przez rliego Ltpowazll iorlą.

9. Ewentualne poprawki w tekście ofer1y mllszą być parafowane i datowane własnoręcztlie przez osobę
podpisującąofeftę. q
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10. Wymagane dokumenty, z zastrzeŻenlem pełnomocnictw' na|eŻy złoŻyó w formie oryginałów lub

kserokopii potwierdzających za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną
do podpisania oferfy z dopiskiern ,,za zgodność z oryginałem''.

1l. Wszystkie dokr-rmenty ioświadczęniaw językach obcyclr należy dostarczyć wrazZtłumaczeniem na język
polski, poświadczo nylm przez Wykonawcę.

12. Wykonawcy polloszą wszelkie koszfy zwtązane z przygotowaniem ofeĘ.
13. oferta winna byc trwale zabezpieczona uniemozliwiając zmianę jej zawar1ości'

14. ZłoŻone w ramaclr ofefty materiaĘ i dokumenty nie podlegająZwrotowi.
15. ofer1ę wraz Z wymaganymi załącznikami nalezy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi

Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy:

,,oferta przetargowanaZaproiektowanie i wykonanie modernizacji i remontu siłowni
statku naukowo-badawczego s/y rrOceania"

dla Instytutu oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 8l-712 Sopot,

n l 

" 
o * l"lleo ;'g"".Tff ;'1?3# ;i :ł : :::; 1 0. 0 0 "

16. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności zazdarzenia wynikające z

tego bral<u, rrp. ornyłkowe otwarcie ofeĘ przedwyznaęZonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w

trakcie sesji otwarcia ofert.
17. Brak jakiegokolwiek z okróślonych oświadczeń i wymaganych potwierdzeń lub złożenie oferĘ niezgodnie

z opisem przygotowania ofeĘ (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodnośó z oryginałem kopie)
spowodr-rje, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie

ofeĘ.
18' ofer1y przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występLrjących wspólnie, będą musiały spełniać

następrrjące w1 lnagan ia:

19.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczerriaoraz dokumenty wymienione w punktach: IV.l.1 do

IV.1.6. wit-tl-ly być złoŻone przez kaŻdy z Ęch podmiotów, natomiast formularze ofertowe i pozostałe

oświadczenia winny być podpisane w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

19.2. W przypadku złoŻenia ofeĘ wspólnej, Wykor-rawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia tlmowy w sprawie

zamówien ia publ icznego.
19'3. ofeńa będzie podpisana w taki sposób, by więała prawnie wszystkich paftnerów.

19.4. KaŻdy Wykor-rawca przedłoży tylko jedną ofeńę, sam lub jako par1ner w konsorcjum' Wykonawca, który
przedkłada lub paĘcypuje w więcej riiż jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie ofeĘ z udziałem tego

Wykonawcy zostaną odrzucone.
20. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego

po stępowan i a, powoduj e wykl r-rczen ie Wykonaw cy z udziału w po stępowan iu.

21' W ofercie naleŻy wskazać część zamowienia, której wykonanie Wykollawca zalnierza powierzyó
podwykonawcorn.
22. Infornacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o

zwaIczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone zastrzeŻenięm Wyktlnawcy, pod

rygorem lznania, ze stanowiąone informacje jawne.

vII. INFORMACJB o SPoSoBIE PoRoZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z WYKoNAWCAMI
oRAZ PRZEKALYWA|{IA oŚwrłoczEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIB oSoB
{IPRAWNIoNYCH Do PoRoZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TRESCI SIWZ.

1. Cała korespor-rdencja rniędzy Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infonnacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, zaś złoŻone Za pomocą telefaksrr uwaŻa slę za złoŻone w terminie, jeżeli dotrą do adresata przed

upływem termitru i zostały niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Wyjątek stanowi wniosek o przesłanie

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia. co do ktorego Zamawiający dopuszcza fonnę telefaksową
lub elektrorricztlą.

Ż. Adres do korespondencji:
Instytut Oceanologii PAN
ul' Powstariców Warsza!\y 55

8l-712 Sopot
tel058 13 11823.058 5517281
fax 058 551 21 30
e mail office@iopan.gda.pl
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godzirry pracy: poriiedziałek - piątek w godzinach 8:00 - l5:00.

3. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upowaŻlia następujące osoby: mgr

inŻ. Kazimierz Groza (tel. 58 551 '72 8i w. Ż23, 58 73 11 8Ż3, kom. 693 022068), e mail
gtoza@iopan.gda.pl

4. Wykonawcy lxogą Zwracać się pisemnie do Zamawiającego o rvyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zanrowienia, nie pózrriej niz 6 dni przed terminem składania ofeń.
5. Treść zapytarl wraz Z wyjaśnieniami zostanie zamięszczotla lla strotrie internetowej oraz zostatrie

przekazarta wszystkim Wykonawcom, któryrn przekazano SIWZ bez ujawniania żrodła zapytania.

6. Zamawiający moze w uzasadnionych wypadkaclr, przed upĘwem terminu sl<ładania ofert, zmienió treśó

Specyfikacji Istotnych Warurrków Zanowienia. KaŻda wprowadzona przęz Zamawia1ącego zmiana SIWZ
zostatrie niezwłoczllie zamieszczona na stronie intęrtretowe.i oraz przekazana wszystkirrr Wykonawcom,
ktoryrn przekazarto SIWZ' stając się automatyczllie jej integralną częścią. Wszelkię wprowadzone przez

Zanawtającego zmiany są wiązące dla Wykorrawcy. W takiej sytuacji, jezeli zmiana treści SIWZ prowadzi
do zmiany treści ogłoszetlia o zamówieniu Zamawiający przedłvŻy termit-l składania ofeft, zgodnie z art. 12

a r-rstawy,z29 stycztlia2004 r. Prawo zarnówieti pLrblicznych (j.t. DZ.U. z2001r. Nr223' poz. l655 zezln.).
jeŻeli zaś zmiarta treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lecz w wyniku tej

zmiany rriezbędny jest dodatkowy cZaS na wprowadzenie zmian w ofertacl-r, Zamawia1ący również
przedŁuŻ1- ternrin składania ofeń. W takim przypadkLr wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i

Wykonawcy odnośrrie wcześniej ustalonego terminu będąpodlegały nowemu terIninowi.

VIII. WIZJA LOKALNA

1. Wizja lokalna. W związku z ciągłąeksploatacją statku,

statku s./y,,Oceania".
1.1. dnia 29.08.2009 r. w godz. 09:00 do l5:00
1.2. dnia 3 1.08.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
1.3. dnia 1.09.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00

i.4. dnia 2.09.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00

1.5. dnia 3.09.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00.

wyznacza się następujące terminy wizji lokalnych na

2. Wizia lokalna odbędzie się w miejscu culnowania - to jest Port Gdański, Nabrzeze ZboŻowe, ul. Starowiślna'

Ix. WYMAGANIA DoTYCZĄCE WADIUM

1' W niniejszyl'n postępowallil-t o udzielerrie zamówienia Zarnawiający wVl]laga wniesienia wadium przed

upływem tertn i I-t t-t składan ia of-ert.

2. Wysokość wadium wynosi 100.000,00 zł (słownie; Sto tysięcy złotych).

3. Wadium Wykonawca moze wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie:

a ) pien ięŻnej.
b) poręczeń bankowyclr lub poręczeń spółdzielczej" kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Że

poręczenie kasy jest Zawsze poręczeniem pienięznym,
c) gwarar-rcji bankowych,
d) gwarancj i ubezpieczeniowych,
e) poręczeń irclzielarrych przez podmioty, o których lnowa w ar1. 6b Lrst' 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o lttworzeniLr Polskiej Agerrcji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 zpoźn.
zm.).

4. W przypadku, gdy:
a) oferta nie będzie zabezpieczona wadium,
b) wadium zostało wniesione w formie innej rriŻ określił Zamawiający,
c) wadiunr zostało wniesione w wysokości mniejszej niŻ określił Zarnawiający,

Zamawiający wyk I uczy Wykorrawcę z dalszej częśc i postępowaIl i a.

5. Wadium w,akceptowanej przez Zanawiającego forrlie nalezy wnieśc do nronleIltlt ostatecznego składania

ofeń' WadiLtnr w formie pienięŻnej na|eŻy wnieśc przelewem na konto Zamawiającego lrrstytutu oceanologii
PAN - Bank MileniLrm S.A. 58 1 160 2202 0000 0000 6192 0486.

6' Na przelewie naleŻy umieścić adrrotację:

,,Wadium na usługę zaprojektowania i wykor-rania modernizacji i relnontu siłowrri statku naukowo-badawczego

s/y ,,Oceania" dla lnstytutu Oceanologii PAN"
'7 . Zalnawiający inforrnr-tje , Że za termin wniesienia wadittln zostalrie przyjęty termin uznania raclrunku

Zamawiającego.
B. Warunki Zwrotll i LrtraĘ wadium określa ustawa Prawo zamówieri publicznych'
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9. Dokunrenty dotyczące r'rstanowienia wadium lnLlSZą zachowywać waznośc przez cały okres związania
Wykorrawcy of'ertą.

x. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, który rozpoczyna się z upływern terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moze przedłuĘć termin z:wiązania ofertą z Ęn że

Zanawiający moze tylko raz, co rrajmniej na 3 dni przed r-łpływem terminu związania ofer1ą zwrocić się do

Wykonawców o wyrazenie zgody na przedłuŻerrie tego ternrinu o oznaczolly okres, nie dłuzszy jednak niż 60

dr-ri. odmowa wyrazenia zgody nie powoduje Lltraty wadium' Przedłuzer-rie okresu związania ofertą jest

dopuszczalna tylko z jednoczesrrym przedłuzeniem okresu wazności wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium naprzedłuŻony okres związania ofertą.

XI. ZMIANA I WYCOFANIB OFERTY

1. Wykonawca moze wprowadzic znlal'ly lub wycofać złoŻol'tąofertę za pomocą pisemnego powiadomienia
przed upływem tertninu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiatl lub wycofaniLr oferty mLrsi byc podpisane przez Wykonawcę lub

upowaznionego przedstawiciela Wykorrawcy. Powiadomienie nalezy złoŻyć w zamkniętej kopercie' która

oprócz oznaczeń wskazanych w pkt. VI.15 SIWZ powirrna byc dodatkowo ozllaczona odpowiednio
określerriami ,,ZMIANA'' lllb ,,WYCOFANIE''. KopeĘ oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA'' zostaną

otwafte przy otwieraniu ofefiy Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian' ZoStaną dołączone do ofer1y.

3. Wycofana ofefta bęz otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłoczrrie po zakończeniu
postępowarria.

4. Wycofanie oferty przed upłyr.vem terminu do składania ofer1 nie powoduje utraty wadium.

5. Żadna ofer1a trie tnoze być zrnieniona po terminie składania ofen.

xII. MIEJSCB I TERMIN SKŁADANIA oFERT

1. ofefty na|eŻy składac osobiście lub przez posłańca (pocztą kurierem) - decydLrje data otrzymania ofeĘ przez

Zanawia1ącego - W zamkrriętych kopeftach, w budyrrku lnsĘtutu ocearrologii PAN w Sopocie przy ul.

Powstaticów Warszawy 55, w pok. i20, do dnia 21 września 2009 r. do godz. 9.30.

2' oferta' która wpłynie do Zamawiającego po upĘwie tennitru składarria ofert, niezaleznie od sposobu, w jaki

Wykonawca skłacla ofertę, będzie odesłana bez otwierania do Wykonawcy, po upłyłvie terminu

przewidzianego r)a wttiesienie protestll.

XIII. MIEJSCE I TBRMIN OTWARCIA OFBRT

1. otwarcie of'er-t oclbęclzie się w siedzibie Zamawia1ącego w sali konferencyjnej bLrdynku lnstytutu oceanologii
PAN w Sopocie przy r'rl. Powstariców Warszawy 55, dnia21września 2009 r' o godz. 10.00.

2. Przy otwarciLr ofeft mogą byc obecni upoważnieni przedstawicie le Wykonawców'

XIV. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT

1' otwarcie ofer1jest jawne' oferly otwarte zostaną zgodnie z afi. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłoŻone zgodnie z nirriejszą Specyfikacją nie

zostaną otwarte i zostaną niezwłoczl-lie zwrócotre Wykonawcy'
3. Bezpośrednio przed otwarcietn ofeft Zanrawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc na sfinansowanie

zamówienia.
4' Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takze informacje

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

ofertach.
5. oferty oceniane bęcląw oparciu o zasady ikryteria Zawalte w niniejszej SIWZ oraz ltstawie Prawo zamówień

publicznych.
6. Wykonawcy Zostalląpowiadomieni o wyborze ofeńy zgodnie zaft.92 Llstawy Prawo zarnówieri publicznych.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZBI{IA CENY

l. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ,,Formttlarzu ofeftowym'' stanowiącym

Załącznlk nr l do nirriejszej Specyfikacji istotrrych Warunków Zamówienia' Wszystkie ceny jednostkowe i

wartości na|eŻy podaó z dokładnością do dwóch miejsc 1io przecinkLr.
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2. Cena oferty, mLtsi być podarra w PLN cyfrowo, z wyodrębrrieniem naleŻnego podatku VAT, o ile jego
naliczenie wynika z obowiązujących przepisów.

3. Cerrą danej of-ertv jest kwota wvrazolla w złotvch polskich zawierająca podatel< od towarów i usłLrg (VAT)'
o ile jego rlaliczęllie wvnika z obowrązLr3ącvch przepisów - wartośc brutto zbioI'CZa za WSZyStkie etapy
zamów i erl ia. Cęrla jest ryczałtowa.

4' Cena podana w of'ercie wiIltla zawięrac wszystkie koszty związane zreaLizac1ązal"nówienia, W tym:
- kosay wszystkich urządzeń, części imateriałów niezbędnych do wykotlania przedmiotlt zamówienie oraz iclr
transpońu,
- koszty zakupl't i dostarczenia wszystkich materiałów, części zamiennych, uszcze[nietl oraz olejów i paliw
niezbędnych dla naIezytego wykonania umowy, w tym odbyoia prób,
- koszty wykonania projektLr i przeniesier-ria praw autorskich z nin związanyclr'
- koszty niezbędnycll ponliarów. badań' poboru próbek. wysyłki ianaliz' itp.l
- koszty prób i odbiorow technicznych;
- koszĘ uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleli i decyzji, o ile są Wyll]agane dla realizac1i nirliejszego
zamówienia,
- koszty zabezpieczenia statku naczas remoutu zgodnie z przepisami BHP, p.poz.,
- koszty zabezpieczenia instalacjielektrycznej. wodnej i l<analizacyjnej statku,
- koszĘ zabezpieczenia i oclrrony statku i jego wyposaŹenia przed uszkodzenianli podczas remontu i

modernizac ji.

- koszty zwięarle z przenlieszczanieln statku z n-riejsca podstawienia statltu - Portu Gdańskiego, Nabrzeze
ZboŻowę, r"rl. Staror'viślna do miejsca modernizacji iremontlt oraz powrotu statku z rniejsca remontLl do Portu
Gdańskiego, Nabrzeze ZboŻowe, ul. Starowiślna'
- koszty zagospodarowania nrateriałów i odpadów powstaĘch podczas wykonywania remontu i :nodernizacji
statku zgodnie z obowiązLrjącymi przepisami LlStaWy o odpadach. lub innymi odpowiednir-ni obowiązującyrni
przepisami,
- koszty zorganizowarria zaplecza budowy (włącznie z zapleczem socjalnyrn, w tyrn zapewnienia i

doprowadzenia rltrociągt-t odprowadzającego nieczystośoi ze statku do kanalizacji lub zapewnienie
całodobowego korzystania z toalet na terenie postoju statku dla załogi remontowanego statku' wraz z odbiorem
nieczystości),
- koszty doprowadzerria do nalezytego stanu i porządku terenll sąsiadującego z nliejscem wykonywania
ręmontu,
- koszty robót niezbędnych do zapewnieniabezpieczLrego wykonawstwa robót,
- koszty trbezpieczenia prac.
- koszty wszystkich innych zobowiązań wynikających warunków prowadzenia robót (obsługa dźwigowa,
koszty związane z trapem, dokowaniem,przyłączami mediów' itp.),
- koszty wymaganej dokumentacji techniczl'lo-ruchowej oraz opracowania dokumentacji powykonawczej,
- w przypadku przebudowy s/y ,,oceanii'' poza Trójmiastem - koszty podróży z Trojmiasta do miejsca remontu
i modęrnizacji statkLr i z powrotetn,związanych z wymianąniezbędnej załogi statku (raz w kazdym tygodniu w
ilości 9 osób). poc1r'oŻy przedstawicieli Zanawiającego nadzorLr;ących wykonaIlie ulnowy (raz w kaŻdym
tygodrriu 1 osoba). a talize koszty związane Z przeprowadzeniem inspel<cji PRS' tJ. diety' koszt1 przejazdu z
Trójrniasta do rnie_jsca I'elllolltll i modernizac_ji statkLr i z powrotem' dojazdów i przewoztt bagaŻu oraz
noclegów inspektorow PRS (według potrzeb).
5. JeŻeli Wykonawca zastostlje w swojej ofercie upust cel]owy, to musi go uwzględnió w cenie.
6. Cena moze byó tylko jednaza oferowany przedmiot zarnpwienia' nie dopuszcza się wariantowości cen.

xvl. KRYTERIA, KToRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIB SIĘ KIERoWAŁ PRZY WYBoRZE oFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZBNIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

l. W oparciu o kryteriuIl oceny ofert Zamawiający oceni iporówna jedynie te ofer1y, które odpowiadają
wymaganiom, przedstawionym w niniejszej SIWZ.

Ż. Przy wyborze oferty Zamawia1ący będzie się kierował następującym kryterium: cena I00 "^.
3. PLrnkty Za Cellę będą obliczane \,\g następrr1ącego \^Zorll:

rlajniŻsza cena ofertv
liczba pLrnktow: -------- x 100 x 100 %

cena badanej ofeńy,

4. Cenę za przedllriot zanrowieIlia Wykonawca przedstawia w ,.Formularzll ofeftowym'' stanowiącym
załącnlik nr l do niniejszej sIWZ. Wszystkie ceny jedrrostkowe i wańości należy podaó z dokładnością
do dwóch rliejsc po przecinku.
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5. Cena ofbny rlr"rsi być podarra w PLN cyfrowo' z wyodrębnieniem naleznego podatkLr VAT' o ile jego
naliczenie wynika z obowiązL1ących przepisów.

6. Ceną darrej oferty jest kwota Wyrazona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i Lrsług
(VAT)' o ile.jego naliczenie wynika z obowiązLrjących przepisów- war-tość brutto zbiorczaZa wszystkie
etapy zarnówienia. Cerra jest ryczałtowa.

7. Cena ofeĄ zawiera wszystkie koszty związane zrealizacjązamówienia, w tyI-n wymienione w punkcie
XV.4. niniejszej SIWZ.

8. ofer1a przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę pLrnktow' 100 pkt' Pozostałym
ofeftotl przypisana zostanie odpowiednio rnniejsza (zgodnie z podanynl wzorerll) liczba pLrnktów' Wynik
będzie traktor,v'atrl' jalio wartośc punktorł'a of-erty.

9. Realizacja zatlror'viellia Zostanie powierzona Wykonawcy, ktory zaoferuje najrlizszą ceIlę.
10. JeŻeli wybór of-efty najkorzystniejszej będzie niemoŻIiwy z r-rwagi na fakt, Że zostały złoŻol'tę oferty o

takiej sarnej cenie,Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŻyli te ofefty, do złoŻenia w terminie
okreś l onyrn przez Zamaw i aj ącego ofert dodatkowych'

11. Wszelkie rozliczenia ponriędzy Zamawiającym a przfszłym Wykollawcą odbywać się będą w walucie
PLN.

oferta, która uzyska największą liczbę punktów (punkĘ uzyskane za kryterium: CEI\A - zostanie luzna;nl
przez Zamawiaj ącego za ofertę naj ko rzystniej szą.

xvII. SPRAWDZENIE OFERT, oKREŚLENIE ICH ZGODNoŚCI Z WYMAGANIAMI, PowoDY
ODRZUCENIA OFERTY
l. oferta, złożona w określonym przezZamawiającego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady i kryteria

zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zarnówień pLrblicznych'
2. Przed oceną ofefi Zamawiający sprawdzi fonnalrrą Stronę uczesttlictwa Wykorlawcy w postępowatriu i określi,

czy Wykorrawca spełtlia rvymagalle warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III niniejszej
Specyfikacji lstotnyoh Warunków Zanrówienia, czy ofeńa została prawidłowo podpisarra, czy jest
zabezpieczona wyrnagauym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionyrni w SIWZ.

3. W toku badania i oceny ofęft Zamawiający moŻe Żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złoŻol'rych oferl. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny byc składane z zachowaniem pisemności
postępowarlia' Niedopuszczalne jest prowadzenie rniędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złoŻonej ofefty.

4. ZamawiającY poprawia w ofercie: ?

a) oczywiste ornyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe. z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowyclr dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające r-ra niezgodności oferĘ ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zalnowienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert'
o poprawkach ornyłek Zanawiający niezwłocznie zawiadarnia Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków Lldziału W postępowaniLr, określonych w punkcie
III niniejszej SIWZ, wedłLrg następujących zasad:
5.1. ocena spełrrierlia warilnków udziału W postępowaniu dokonywana będzie, w oparciLr o oświadczenia i
dokumenty złoŻone przez Wykonawcę w niniejszyrT postępowaniu, metodą,'spełnia'/nie spełnia'',
5.2. jeżeli Wykonarvca nie wykaże się spełnieniem warunków określorrych w punkcie lII niniejszej SIWZ,
zostatlie wyl<ltrczoll1 z postęporłatlia:
5.3. ot-enę Wykonar'vcy. któr1'zostanie wykluczony Z postępowallia, Ila podstawie art.24. Llst. 1 i 2 ustawy
Prawo zamowień pLrblicznych. uznaje się za odrzucotlą
5.4.1eŻeli Wyl<onar,vca wykaŻe się spełrrieniet'tl warunkow określonych w prrnkcie II1 niniejszej SIWZ, złoŻona
ofefta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę (arl. 89 ustarryy Prawo zamówień publicznych), jeżelli:

a) jest niezgodna z ustawą
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zarnówienia' zzastrzeŻeniem art.87 ust.2
pkt'3 Lrstawy Prawo zanrówień pLrblicznyclr,
c) je1 złoŻenie stallowi czyll nieltczciwej l<onkrrrencji w rozunrieniLr przepisów o z:valczaniu rrieuczciwej
konkurencj i,
d) zawiera raŻąco niską cenę w Stosllnku do przedrniotu zamówienia,
e) została złoŻona przez Wykollawcę wykluczonego zudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) Wykonawca w terl'l'lit'lie 3 dni od drria doręczenia zawiadonrienia nie zgodził się lla poprawienie omyłki, o
której mowa w art.87 LlSt.2 pkt 3 ustawy Prawo zanrówień publicznych.
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h) jest niewaŻna na podstawie odrębnych przepisów.

xvIII. INFoRMACJE o FoRMALNoŚctłCtt' JAKIE PoWINNY ZoSTAC DOPEŁNIoNE Po
WYBORZE OFERTY W CBLU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIB ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofeĘ Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoĄli
oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejsze.j ot-erty,
b) Wykonawcach. ktorych ofefty zostały odrzucone'
c) Wykonawcach' którzv zostali wykluczeni Z postępowallia o udzielenie zamówienia.

Ż. ZamasviającY po wyborze ofefty zawiadomi pisemrrie Wykonawcę, którego ofeńa zostanie wybrana o dacie i

miej scu zaw arcia Umowy.
3. Umowa będzie podpisana przezZamawiającego iwybranego Wykonawcę - Ilie wcześniej niż po upływie l0

dni po zawiadomienir-r o rvyborze Wykonawc1, (chyba, Że w postępowaniu o Lrdzielenie zarłówienia została
złożona tylko 1edrla olerta). pod warulll<iell wniesiellia przez Wykonawcę zabezpieczerria nalezytego
wykonania Lll"lloW-y_' zgodrlie z treścią ninie.iszej Specyfikacji. zwyłączeniem sytuac_ii. gdy zostanie wniesiony
proteSt przez ktore go ko lw iek z pozostałych uczestn ików postępowatl i a.

4. Zamawiający podpisze Llmowę z wybranym Wykonawcąna warutlkach określonych w:
a) Specyfi kacj i Istotnych Wargnków Zamówienia,
b; zlozonej ofercie. e

c) projekcie LlInoWv" stanowiącym załączntk nr 6 do SIWZ.
5. W przypadkLl gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowanilt ofefia została złoŻona przez dwoch lub więcej

Wykonawców wspólrrie Llbiegających się o Lrdzielenie zamówięnia pLrblicznego, Zalnawia1ący zażąda umowy
regulującej wspołpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania Llrnowy o zamówienie publiczne.
Termin, na jaki została zawarta Llmowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na
wykoItatlie zalnówiert ia.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia urnowy ramowej.

xlx. WYMAGANIA DoTYCZĄCB NALEZYTEGO ZABEZPIECZENIA UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIEI{IA PUBLICZNEGO.

1. Zanawiającr rirlllaga wlliesienia pełne_j kwoty zabezpieczenie nalezytego wykorraIlia umowy w dniu
zawarcia Llmowy - przedjej podpisaniem.

2. Zabezpieczenie słuzy pokryciu roszczeti z tytułu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy' a
takze pokryciu roszczeti z tytułu gwarancjijakości.

3. I(wotę zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wylicza indywidualriew zależności od
oferowanej cenv ofeĄ. ?

4. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi 10 oń ceny ofefty brutto, tj. z podatkiem
VAT, wynik naleŻy zaokrąglió ,,w górę'' do pełnyclr setek.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnieśc w następujących formach:
1. w pierriądzLt /na konto Zamawiającego podane przy wadium/'
2' w poręczeniaclr barrkowych lLrb poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym Ze poręczenie l<asy jest ZawSZe poręczerrielll pierrięŻnym,
3. w gwarancjach banl<owych,
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. w poręczeniach Lrdzielanych przez podmioty, o ktorych ITIowa w aft.6 ust' 3 pkt 4 lit b ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleĄtego wykonania umowy w forrnie poręczenia lub

gwarancji. gwarant lnLtsi zapewnió bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia lgwarancjil na pierwsze
Żądanie Zanawia1ącego. rvłaściwie podpisane. zawierające oświadczenie Zamawiającego, ze Wykonawca
nie wykonał lLlb tlienalezycie wyl<onał umowę bądż nie usunął wad Lr3awrlionych w okresie
rękoj m i/gwarancj i j akości/'

1' Gwarant r,vinien zobowiązac się do wypłaty kwoty poręczenia /gwarancji/ w terminie 15 dni od
otrzymania ządar-ria zapłaty. ą

8. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w częściach:
8.1. 70 oń kwoty całkowitej w terminie 30 dni od daty wykonania całego

Zamaw iaj ącego Za n al ezyc i e wykonane,
8.2. 30 0ń kwoty całltowitej w terminie i4 dni od upływu ostatecZnego terllrilltt

prace wykot)anę prZęZ Wykorrawcę'

zamowlenla t l.lznanl,a przez

rękoj mi/gwarancj i jakości rra
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XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

l. Wszelkie warlttlki Llnlowy istotne dla Zanawiającego Są ZaWalte w pr'ojel<cie LlmoWy' stanowiącym
załącnlik nr 6 do SIWZ.

2. NiedopuszczalIle pod rvgorern triewazności są takie znriany postanowieIi zawarte.j lllllowy w stosunku do
treści ofefty. na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy' chyba ze nastąpią następLrjące warunki
zmiany Llurowy:
1) w przypadkLr wystąpienia konieczrrości wyłączeniazżakresu świadczonej LrsłLrgi części wykonywanych

prac' Strony rrstaląwvnagrodzenie Wykorrawcy Za prace faktycztrie wykonane,
2) wystąpią zt-niany w firmach lub adresaclr Stron, Zmially związane z przekszlałceniem podmiotowym

stron, jak równiez znriany przedstawicieli odpowiedzialnych za realizac1ę LllTlowy'
3) wystąpią zl'l'liarl-Y lub dojdzie do odnowienia polisy oC Wykonawcy,
4) Wykonawca złoŻy wniosek o Zmianę sposobu zabezpieczenia wykonallia uInowy.
5) wystąpią zrlriall1'oI'gallizacyjIle Zarnawiającego' skLrtliLr.1ące koniecznością zlłliall;,'tllTlowy' w tym

zmiany nazewllictwa lub rodzajLr jednostek organizacyjIlych Zamawiającego.
6) wystąpią znliany w obowiązujących przepisach prawa. W tym w normach' rnających wpływ na wykona-

nie rrirriejszej unrowy, w związku z czyfi'| zaistnieje konieczność dostosowatlia umowy do Ęch przepi-
sów lub norm.

7) zmiany LlITlo\vy sąkonieczne na skutek działania PRS. ltrb organów adrninistracji lub instytuc.ii upoważ-
llionych do u'r'dania nakazów. decyzjialbo innych aktów władczych lub nadzorczych'związanycllzre-
alizac-iąprzednl i otu n l n ie.j szej Llmowy.

8) zaistnienia sił1' i,vyzszej uniemozliwia;ące.j okresowe wykonywanie przedmiotir rriniejszej umowy.
9) nastąpi opóznienie w planowanyln terlnillie rozpoczęcia wykonywania nrodernizacji iremontu' tj. ter-

minie podstawienia statku do Poftu Gdariskiego, Nabrzeze ZboŻowe, rrl' Starowiślna z uwagi na ze-
wnętrzne okoliczności niezaleŻne od Zamawiającego: a polegające na obiektywnych trudnościach unie-
możliwiających dopĘnięcie statku do miejsca podstawienia w planowanym terminie,

10) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń, instalacji lub rozwiązań
technicznych lepszych niz wskazane w SWIZ lub projekcie wykonawczym, zaakceptowanych przezZa-
mawiającego. nie porvodLrjących zmiany ceny ofeńy.

11) Lrzasadltionej i koniecznej zmiany dokLrmentacji projektowej w trakcie realizacji prac remontowych i

modernizacyjnych statku dokornne1 przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, nie powodu-
jącej rłzrosttl cel]y trlnownej.

l2)wystąpiąinne okoliczności, których nie tnoŻna było przewidzieć w chwili zawarcia tlmowy' aw związ-
ku z nimi wystąpi bezwzględna koniecznośc wprowadzerliazrrlian do umowy. zas zlniany te sąkorzyst-
rre dla Zalnav iającego i zostallą zaakceptowane prZęZ Wykonawcę.

XxI. PoUCZENIE o SRoDI(ĄCH oDwoŁAwCZyCH PRZYSŁUGUJĄCYCH wYKoNAwCY

1. Wykonawcom i uczestrtikom korrkursu, a takze innym osobom. jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zanawiającego przepisów
Llstawy przysłLrgLrją środl<i oclrrony prawnej przewidziane Llstawą z dnia Ż9 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień pLrblicznych 1

2. Przed Lrpływetn ternrit-tLr do składania ofert w przypadku narttszetria przez Zanawiającego przepisów
ustawy środki ochroI'lv prawnej przysłr'rgLrjąrówniez organizacjom zrzesza1ącym wykonawców wpisanym
rra listę organizacji uprawnionyclr do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przezPtezesa
Urzędu'

3. Wobec treści ogłoszenia o zamówienitl, postanowieri Specyfikacji Istotnyclr Warunków Zamówienia,
czynności podjętych przez Zamawiającego r.ł postępowaniLt oraz w przypadkLr zaniechania przez
Zamawia1ącego czyllllości, do której 'jest obowiązariy na podstawie ustawy, można wnieśó pisemny
protest do Zalnaił ia_iącego.

4. Protest r.l,I-losi się w terminie 10 dni od dnia' w ktorynr powzięto lLrb przy zaclrowaniu na|eŻyte1

staranności moŻtla było powziąć wiadomość o ol<oliczllościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5' Protest uwaŻa się za wrliesiony z chwilą gdy dotarł on do Zamawia1ącego w taki sposób, Że mogł

Zapoznac się z jego treścią.
6. Protest dotycząc1'' treści ogłoszęnia, a tal<ze postallowień specyfikacji istotnych warunków zamówiellia

rvnosi się w tertrritlie 14 dni od dnia pLrbliltacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczetlia specyfikacji istotnych warunków zanrólvienia tla strollie internetowej.

1 ' Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zalvarciem Lllłowy.
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8. Zanawia1ący odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesior-ry przez podmiot nieuprawrriony lub protest

niedopuszczalny na podstawie art. 18l ust. 6 ustawy Prawo zamówieri publicznych.
g. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, atakŻe zawierać

ządanie. zwięzłe przytoczenie zarzutow oraz okoliczności faktycznych i prawrrych Lrzasadniającycll

wniesienie protestu.
10' Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestll stają się Wykonawcy, ktorzy

rnają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty r-ra korzyśó jednej Ze Stron' i ktorzy
przystąpili w ustawowym terminie do postęporł'arlia.

l1. Wykorlawca \Ą/lloszący protest oraz WykoIlawca wezwany do wzięcia Lrdziału w postępowanitt toczącym

się rł, wyniku wlliesietlia protestLl llie rnogą tlastępnie wnieśc protestu' por'vołując się na te Same

oko liczrrośc i.
12. Zamaw ia. j ący rozstrzy ga j ednocześn i e wszystkie prote Sty dotyczące :

a)treści ogłoszetlia.
b) postanowień specyfikacji istotnyclr warunków zamóryienia,
c) wykluczerria Wykonawcy Z postępowania o udzielenie zamówierria, odrzucetlia ofert i wyboru

naj korzystn iej szej oferfy,
w ternrinie 10 dni od r'rpływu ostatniego z terminów na wniesietrie protesttt.

13. Protest it-tny niz wyrnieqione powyŻej, Zamawiający rozstrzyga w terInillie 10 dni od dnia jego

wniesienia.
Brak rozstrzygnięcia protestu we wskazanych tenninaclr, uznaje się za jego oddalenie'
od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni

od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu termintt rozstrzygllięcia protestu, jednocześnie

przekazvj ąc ko p i ę treśc i odwołan i a Zamaw i aj ące m tr.

odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŻeli uiszczono wpis. Dowód uiszczerlia wpisu dołącza się do

odwołania. Jezeli wpis nie został uiszczotly, Prezes Urzędu Zwraca odwołanie. o zwrocie odwołania

rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zaŻalenie.

odwołanie rozpoznaje Izba w składzie trzyosobowyrn'
Na orzeczetlie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysłLrguje skarga do sądu,

którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo rniejsca zamieszkania Zamawiającego,

za pośredrrictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia lzby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

19. Pozostałe infonnacje dotyczące środków ochrony
prawtlej'' LlStawy Prawo zamówień publicznych'

XX[. POSTANOWIENIA KONCOWE

prawnej znajdują się w Dziale Vl ,,Środki ochrorry

1. Wszelkie rozliczeria pomiędzy Zalnawia1ącym iWykonawcami powinrry odbywaó się w walucie polskiej

PLN.
2. W sprawaclr nieuregulowanych rriniejsząSlWZ dla Wykonawców majązastosowanie przepisy:

- ustawy z29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (1.t.Dz.U' z2007r' Nr 223 poz. 1655 zze
ztn.),
- Kodeksu Cywilnego.

Sopot, 10 sierpnia 2009 r.

Podpisyczłonkorł' Komisji: /'-/
NA 4ńbtviIł##ś,kutnlk

Wykaz załaczrrików do SIWZ:
1. Formularz oferlowy - wzor
2. ośr'viadczenie o spełnianiu warunków wzor

16.

14.
15.

11.
18.

\_/
zn&h

ltNY INŻYNlER
'nlE L,,L
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3. Wykaz wykonanych usług wzór
4' Wykaz tlrządzeń i rlarzędzi - wzór
5' Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysporrował Wykonawca- wzór
6. Projekt Llrlowv
1. Zdjęcia obecnych instalacji i urządzeń znajdujących się na statklt ,,oceania''

Ż2



Załączniknr t

pieczątka Wykorrawcy

F.RMULARZ oFERTooJ'"""owośó 

i data

Niniejszynr oświadczanly'. że w postępowarrilt o zamówienie pLrblicZDe na usługę: Zaprojektowanie i wykonanie

moderrrizacji iremontu siłowni statku naukowo-badawczego s/y,,oceania'' dla Instyttltu oceanologii Polskiej

Akademii Nauk w Sopocie. ofertę przetargową składa:

( ]V a nl, a wv ko n av, c\l i óu, 1
- składamy ninie.jszą of'er1ę przetargowąwe własnyln imieniu*
- jako partner kotlsorojuln zarządzarlego przez*

lnLI:IĄ'a lidt,rtt1
* niepotrzebne s kreś l. i.ć

1. Potwierdzamy, iŻ nie rtczestlliczytny w jakiejkolwiek irrrrej ofercie dotyczącej tego Salnego postępowania.

2. oferujemy cenę ryczałtową za wykotranie całości przednriotu zarnówienia brutto;

podatek VAT'...'....'. słownie:.'.... (UWAGA' o ile przepisy
prawa przewidujc1jego ncłliczanie), zaś w rozbiciu na następujące elementy (etapy) prac:

Lp. Przedmiot zamówienia _ wycena
etapów określonych w punkcie I.4.1-
4.I2. sIwZ (poz. l-l2) i łączna cena
oferĘ (poz. 13)

Wartość netto Podatek VAT
o//o
(o ile przepisy
prulttt przeulidt1ą
ieso nalic:ttnie)

Wartość brutto

Projekt.

2 Zespół napędowy.

) System wentylacji siłowni.

4 System wody morskiej.

5 System paliworvy.

6 System wody sanitarnej.

1 Odsalarka osmotyczna.

8 System oczy szczania ścieków.

9 Odo|ejacz wody zęzowej.

10 System zęzow o balastowY.

1l Chłodnia prowiantowa i

klimatvzacia.
12 Pozostałe elementy do wykonania

iJ
Łącznie (CENA OFERTY):

Numer PKwiU dla usłrrgi remontu i modernizacji statku s/y ,,oceania'' - 35.11.33-93.40.
3. oferLrjemy wykonatlie całego przedmiottt zamówienia do dnla 30.ll.20l0 r.

Ż)



4. oświadczamy, ze r'rdzielamy . . ' . '.-miesięcznej gwarancj i na wykonane prace, urządzenia i użyte materiały,

licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeŻen. Na zamontowane urządzenia

firmowę oferujenly gwararrcję według wskazań producentów. Gwarantujemy, Że montaż urządzeń firmowych

nie będzie skutkował utratą ich gwarancji.

5. oświadczamy. Że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją lstotrrych WarLrnków Zamówienia i nie wnosimy do niej

zastrzeżęń.

6' oświadczamy. Że zapoznaliśmy się z miejscem wykonywania prac' warunkami realizacji zamowienia i

zdobyliśmy rriezbędne informacje do przygotowania ofeĘ i wyrażany gotowośó realizacji zamówienia, a

także, że w cenie ofeĄ skalkulowaliśmy wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia określonego w

SIWZ, w tyrn koszty wskazane w punkcie XV.4. SIWZ.

'7. oświadczamy' ze spełrriamy wszystkie warunkiokreślone w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamowięnia'

8. oświadczamy, Że uwaŻamy się za związanych riiniejszą ofertą na czas 60 dni od upĘwu terminu składania

ofen.

g. Akceptujenry warunki Lllxowy. zgodnie ze pro.jekteIn stanowiącyn załącznlk nr 6 do Specyfikacji Istotnych

Warullkóu'Zamowienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązLrjemy się do zawarcia umowy według

przed stawi orre go proj ektll, w WyZn aczonym pr zez Zamaw iaj ące go tertn i tt i e.

10. ZobowiązL-rjemy się do przedstawienia harmonogramu prac - etapów wyszczególnionych w pozycjach 1-12wl

w Tabeliw termirrie do 14 dni od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

11. Jako miejsce wykonywania retnontu statku wskazujerny:

12. Zamierzam / nie zamierzam* powierzyó podwykonawcom rrastępLrjącączęśc zamówienia:

* niepotrzebne skreślic

13. W przypadkLr wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia pLrblicznego Llmowa Ze strony Wykonawcy

będzie podpisana

( podac imiona i nazwiska oraz stanowiska )

- nalezność z tytLrłu wykorrania Llmowy naleĄ przekazac na:

14. Interret : http:, ':?o:o:"'t: 
u":::'::::' 

:::':'
15. Do kontaktów wskazLr3ę dane: e-mail @

tel:.............. Fax: ...........

16. Imię i rrazwisko osoby upowaznionej do kontaktów. .....'.....

17. Adres do korespot-rdencji:

podpis i pieczątka Wykorrawcy lr-rb osoby rrpowaznionej

1A



2.

Za|ączniknr 2

pieczątka Wykorrawcy

rniejscowośó i data

oŚWIADCZENIE wYKoNAwCY
przystępując do LrdziałLr w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę: Zaprojektowanie i wykonanie

modernizacji iremontu siłowrri statku naukowo-badawczego s/y,,oceania'' dla lrrstytutu oceanologii Polskiej

Akademii Nauk w Sopocie, oświadczam, ze podmiot, który reprezentuję spełrria wymagania zawarte w SIWZ oraz:

l. Nie podlega wykluczeniu Z postępowania na podstawie art. 24 ust' 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówieri pLrbliczrrych (ednolity tekst ustawy Dz'U. z2001 r" Nr 223 poz. l655 ze zln.),

Posiada Wymagane przepisami uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności i czynności określonycll

zakresem niniejszego zamówienia publicznego,

Posiacla niezbędną wiedzą i doświadczenie (tj' zrealizował - rozpocz$ i zakończył - usługi odpowiadające

swoim rodzajeIn usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, t1. wykorlał naleĘcie w ciągt-t

ostatniclr 3 lat przed iłszczęcietlr postępowania minimum 2 usłLrgi budowy lub relnontu statkLr obejmujące w

swym zakresie bLrdowę lltb retnotrt siłowr-ri o wielkości rrie nrniejszej niŻ 600kW) oraz dysportuje potencjałem

technicznym (tj.: dokiem o parametrach umozliwiających wstawienie ipodniesienie s/y oceanii, posiadającej

około 50 nretrów długości, 9 metrów szerokości i ważącej około 400 ton) i osobami zdolnymi do wykonania

rriniejszego zamówienia (tj.: kierowrrikiem prac remolltowyclr posiadającym doświadczenie w kierowaniu

pracarni związanymi z bLrdową lub remontem statku obejmLljącynli w swym zakresie budowę lub remont

siłowni o wielkości rrie mniejszej nlz 600kW oraz projektantem posiadającyrn doświadczenie przy

projektowaniu budowy lub przebudowy statków i urządzeń okrętowych obejmujących w swym zakresie

projekt budowy lub remontu siłowni o wielkości nie mniejszej niz 600kW) lub posiada pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do Lrdostępnienia potencjału techniczrrego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia*

ZnajdLrje się w sytr'racji ekonomicznej i firransowej zapewniającej nalezyte wykonanie zamówienia, tj':

- posiada środki obrotowe lr'rb zdolność kredytową na poziomie tninimltm 3'000.000'00 zł'

- posiada wymagany rninimalny średnioroczny obrót (przychód) z roku 2008 w wysokości 5'000.000'00 zł

rocznie,

- posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o

sumie ubezpieczenia minimum 5.000.000,00 zł'

podpis i pieczątka Wykonawcy
lrrb osoby tlpoważlliollej

niepotrzebn.e s kr e ś lić *
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Załączniknr 3

( pieczątka Wykonalvc;' )

Mie.jscowośc i data

o Ś w I A D C Z E N I B * WYKAZ WYKoNANYCH USŁUG
o podobnym charaktęrze i zakresie z przedrniotęm zanrówienia

z ostatnich trzech lat od dnia wszczęcia postępowarria
tj' wykorrane nalezycie Lrsługi brrdowy lub remontu statku obejmujące w swym zakresie brrdowę lub ręmont siłowni

o wielkości nie rnniejszej"niż 600kW
minimurn dwie

Nazwa iadres
Odbiorcy

opis przedmiotu zamówienia (podać

szczegółowy opis i zakres wykonanej przez

Wykonawcę usługi, nazwę statku)

Podać

rvielkośĆ

siłowni 'iv kW

Termin

realizac.j i

(rozpoczęcia i

zakończenia|

z podaniem dnia,/

miesiaca i roku

War_tośĆ zamówienia

brutto

2 ) 4 5

(podpis i pieczątka Wykorrawcy lub osoby upowaznionej)
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Załącznik nr 4

( pieczątka Wykorrawcy)

UWAGA. w razie łvpisania.
do wykonania :otttóv ientct

dysponował

OSWIADCZENIE
Wykaz niezbędrrych do wykonania zamówienia

którymi dysponuje lub będzie dysponował

miejscowośó i data

narzędzi i urządzen,
Wykonawca,

w rvm wskazanie doku

będędysponolvać" nalezyzałączyćpisenlnezobol,viązaniesięinnychpodnliotówdot'Ldostępnienianiezbędnych
ncu"zędzi i urządzeń, jeżeLi w w/w wykazie, Wvkonawca vskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
2'7

Dane technicznę
(np. długość,

szerokość.
mozliwości
tonazowe w

ZakręSię udzwigu,
moc, pojemnoŚć,

ZaWęs prac, do
których urządzeniel

narzędzie będzie
uzywane

Wskazanie, czy Wykonawca
dysponuje (wpis ać 

" 
dysponuj Q

urządzenięm czy będzie
dysponował

(wpisać będę Ąsponować)
Nazwa ur ządzenia/ nar zędzia

(typ/producent/mode l)



Załącznik nr 5

( pieczątka Wykonawcy)

miejscowość i data
oŚwIADCZENIE

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyc w wykonaniu za-
mówienia wrazZ inforrnacjami natemat ich kwalifikacjizawodowych' doświadczenia iwykształcenia niezbędnych

do wvkonania zamówienia, atakże zakres wykonywan rz'ez' nich czvnności

UWAGA" w razie wpisania: '' będę dysponować'' nalery załączyć pisemne zobowiązanie innych podnliotów do ttdostępnienia poszczególnych
osób zdolnych do lłykonani.a :amówienia

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upowaŻnionej)

Dane na temat kwalifikacji
niezbędnych do wykonarria

zamówienia

Wskazanie, czy Wykonawca
dysponuje (wpisać"

dysponujQ osobą czy będzie
dysponował

(wp is ać' będę dysponować)

osoby, które będą
wykonywać

zamówienie lub będą
uczestniczyć w

wykonaniu
zamówienia

Zakres
Wykonywanych czynnoŚci
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Załączniknr 6
UMOWA nr............. 2009 - PROJEKT

zawa|ta w dniu w Sopocie w tryble aft.39 LlStaWy z dnia29 stycznia2\\4 r. Prawo zamówień
publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z2007 r. Nr 223 poz' 1655 z poźn. zmj

pomiędzy:
InsĘtutem oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
posiadającym NIP REGON ..........:............

Zwanym w dalszej części ninie1sze3 Llmowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanyn przez:
Dyrektora
a
podmiotem gospodarczyftt ........ z
siedzibą
zarejestrowanyr.n

posiadającyrn NIP RECON
zwanyff| w dalszej części niniejszej Llmowy WYKONAwCĄ reprezentowanym prZęZ'.

o następującej treści: 
$ 1

Podstawą zawarcia ninlejszej Lllnow} jest wybór najkorzystniejszej ofeńy wyłonionej w trybie przetargu
nieograniczonego llr ..... .. '....12009 zgodnie Z LlStawą z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówieri publicznych fi.t.
DzU.22001 r. Nr 223 po2.1655 ze zm.).

$2
1. Przedrniotem rrirriejszej tlmowy jest usługa: Modernizacja'i remont siłowrri statku naukowo-badawczego s/
yo,oceania'' (Kod CPV: 50245000-4 Usługi w zakresie rnodernizacji statków) dla Irrsfytutu oceanologii Polskiej
Akademii Nauk w Sopocie, Lrl. Powstańców Warsza\Ąy 55, 81-'/12 Sopot. Numer PKWiU dla usługi remontu i

modernizacji statku s/y,.Oceania" - 35.1 1.33-93.40.
2. W ramach realizacji niniejszej Llmowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac przygotowawczych, w
tym projektowycIl, porządkowych. transpoftowych. instalacyjrrych' oraz demontazu i montazlt urządzeń, dokonania
rozruclru wyrelTontowanych lub zmodernizowanych urządzeń i instalacji oraz włączenia ich do eksploatacji,
wykonania wymaganych przepisami pomiarów i badań techrricznych, sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
atakŻe wykonania inrryclr zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.
3. Szczegółowy zakres prac objętych Llmową określają: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
postępowania nr . ..l09 wraz z załącznikami, a takze sporządzona zgodnie z warunkami przetargu oferta
Wykonawcy, zawierająca wycenę ofertową wykonania robót, ktore stanowią integralne części niniejszej umowy'
4' Wykonawca.jest zobowiązany do wykollania r.vszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej
umowy wraz Z dostarczerrietll i tnontazeln wszelkiclr rrrateriałów, jakie okazą się niezbędne dla prawidłowego i

zgodnego z przepisami wykorrania prac określonych w ust' 2'

s3
1. Wykonawca zobowiązLrje się do wykonania przedrniotu umowy
najwyzszej staranności oraz obowiązLrjącymi przepisami. wiedzą
Zamawiającym w trakcie wykonywania umowy'
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie przedmiotu Llmowy zgodnie Z Lllnową technologią
robót uzgodnioną z PRS i Zamawiającym. mającytni zastosowarrie do realizowanych prac remontowych i

modernizacyjnych Polskimi Normamt, atakŻe warunkami teclrnicznynri prodLrcentów oraz dostawców materiałów,
urządzeń i instalacji. Wykonane prace winny odpowiadać wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz warunków sanitarnych, określollym w odpowiednich konwencjaclr międzynarodowych oraz Wmaganiom
bezpieczeristwa W zakresie budowy, stałych urządzeń i wyposaŻenia statkrr. określonych w umowach
międzynarodowych.
3' Wykonawca zobowiązany jest spowodowac' aby przewiclzianę do Lrzycia w ratnach niniejszej umowy
urządzenia, materiały. części, podzespoły i instalacje były nowe, dopuszczone do obrotu i powszechnego lLlb
jednostkowego Stosowania oraz najwyŻszej dostępnej na rynku jakości. Wykonawca zobowiązanY jest na Żądanie
Zamawiającego do przedstawienia w kazdym czasie dokumentów potwierdzającyclr poclrodzenie zamontowanyclr
w ramach wyl<onywanych prac remontowych i modernizacyjnyclr statku materiałów, części, podzespołów i

instalacji.
4. Zamawia1ący
regeneracj i.

nie dopuszcza wbudowania materiałów, części, podzespołów iinstalacji uŻyłvanych lub po

zgodnie z warunkaIni przetargu z dołożęniem
techniczną oraz ustaleniami uzgodnionymi z

5. Jakośó rnateriałów powinna
tez ceĘfikaty zgodności z PN

byc udokumentowana atestami, m.in' cerytlkaty rra znak zgodności CE lub B, lub
lub odpowiednią aprobatą teclrn iczrrą.
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6. Dokumenty potwierdzające powyŻsze okoliczr-rości, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty, winny Zostac

przedstawione Zamalviającemll w dniu zgłoszenia gotowości do odbiorLr końcowego robót oraz na kazde żądanie
nadzoru Zamawiającego' PRS lLlb właściwych organow admirristracji.
7. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zakLrpLr idostarczeIlia r'vszystkich materiałów iczęści zamietrtrych wskazanych do relnot-ltt't lLrb rrroderrrizacji

rv SIWZ. atakŻę zaleconych przez PRS.
2) informowania lla bieząco przedstawiciela Zamawiającego o kolejności wykonywania, organizacji i planowa-

nym przebiegu wykonywanych prac.
3) prowadzenia w trakcie remontll imodernizacji statku dziennika remontll/rrodernizacji i przechowywania go

na statku s/y,,Oceania" oraz wpisy.wania w nim przebiegLr prac remontowych imodernizacyjnych zW-
szczególnieniem demontowanyclr lLrb wymienianyclr elem'entów statku oraz wszelkich innych uzgodnień do-

Ę czący ch prowadzo ne go remontll i moderrr izacj i,
4) trzgadniania z PRS iZamawia1ącym wszelkich prac idefektacji oraz przedkładania Zanawiającemu w for-

mie pisen-rnej wynikow fych Lrzgodnień,
5) przedstawienia do przeglądLr przez Państwową Inspekcję Sanitarrią wyremontowarrych i zmodernizowanych

zbiorników wody słodkiej oraz uzyskania świadectwa zdatności wody,
6) zapewnienia, do czasu zakończeniaprac remontowych imodernizacyjnych statku iich protokolarnego prze-

kazania, przepustek na teren miejsca, rra którym będzie wykonywany remont i modernizacja statku d|azałogi
remontowatrej statl<Lr' przedstawicieliZamawiającego oraz inspektorów PRS.

8. W ramaclr niniejszej LlITIoWy Wykonawca zobowiązrrje się do usllnięcia wszelkich wad występujących w
przedmiocie zamówienia w okresie rękojrni zawady ftzyczne równym okresowi gwararlcji.

9' Wykonanie przedrniotu ltllowy nastąpi przez Wykol]awcę bez powierzenia prac podwykonawcom/lub z
udziałęrn podwykonawców'
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości Llmowy. odpowiedzialrrości tej nie wyłącza alli nie
ogranicza wykonarlie części robot przez podwykonawców. Wykonawca odpowiada Za pracę wykonane przez
podwykoIlawcorł. 

N4

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac retnontowych i modernizacyjnyclt
statku s/y ,,oceania''. zapewnienie warunków bezpieczeńshva przy iclr wykonywanitr oraz za metody

organizacyjno-techniczne stosowane podczas tych prac.

2' Wykonaw ca przy wykonywaniu prac remontowych i modernizacyjrryclr jest zobowiąZany we własnym zakresie i

na własny koszt. w ramach ustalonego w niniejszej umowie rłrynagrodzeniaryczahowego do:

1) zapewnienia wykwalifikowanej kadry technicznej, a takze odpowiedrriego sprzętu,
2) protokolarnego przyjęcia statku w terminie wskazanym w ttmowie,
3) odebrania i dostarczenia statku s/y ,,oceania" Z Pot1Lt Gdariskiego, Nabrzeze ZboŻowe, Lrl' Starowiślna do

miejsca wykonywania remontu i modernizacji statku oraz dostarczenia go po wykonanilt remontu imoderni-
zacji do Portr-l Gdańskiego, NabrzeŻe ZboŻowe, ul. Starowiślna,

4) zorganizować zaplecze remontowe, w tym pozwalające na magazynowanie rnateriałów i sprzętu wykorzy-
stywanego do realizowanych prac,

5) zapewnić n-rozliw'ość całodobowego korzystaniaprzezzałogę statku z zap|ecza socjalnego' r'v tym zapewnić i

doprowadzic rurociąg odprowadzający nieczystości ze statkrr do kanalizacji lub zapewnió korzystanieztoa-
let na terenie postojLr statkLr dla załogi relnolltoWallego StatkLl. wraz Z odbiorem nieczystości,

6) zabezpieczęllia mienia znajdLrjącego się rra statku w okresie od czaslt jego przejęcia do chwili protokolarnego

pr zekazani a p rze d m i ot t"t Ll m o wy Zam a w i aj ąc e m u,

7) przeszkolerria swoich pracowrrików w zakresie ogólnych zasad bezpieczeristwa i higieny praLy w poftach

morskich i na statkach morskich, q

8) zapewrrienia wszelkich r'vymaganych działań organizacyjnych i technicznych mających na celu właściwą or-

ganizację realizowanych prac remontowych i modernizacyjnych oraz miejsca ich wykorlywania' zgodnie z

obowiązLryącyrni regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy' w szczególności przepisami rozpo-

rządzenia Ministra Transpotttt iGospodarki Morskiej zdnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa ihi-
gieny pracy w portach morskich i śródlądowych (Dz.U' z 1993 r., nr 73, poz.346),

9) przestrzegania wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska,

IO)zabezpieczerńa i ochrony statku przed wypadkierl porriesienia szkody, spowodowanej przez działania osób

trzecich. a \'v przypadkLr jej wystąpienia do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego i właściwyclr
podrniotów w cellt umozliwienia określenia zakresu powstałej szkody' zgłoszenia ewentualnych roszczeti,

naprawietlia szkody i jej ewentualnych skLrtków'
ll)rrtrzymywania nalez1'tego porządkll na relnontowanym statku' rniejsce wykonywania prac powinno byc

czyste i Lrporządkowane' bez pozostawania materiałów i sprzętrr zbędrrych do prowadzenia prac, atakŻe
odpadow,
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12)zagospodarowania wszystkich rnateriałów pochodzących z rozbiorki oraz odpadów powstałych podczas
renrontlt itlodernizacjistatku (m'in. złom stalowy imetali kolorowych, wody zęzowe,zuŻyte oleje iSmary'
szlamy. czyściwo. pozostałości po wykonywanych pracaclr)' które przechodzą na własność Wykonawcy. i

który zobowiązat'ry jest usunąć je ze statku, a następnie zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o

od padac h' or az pr zekazania Zamaw i aj ącern u kop i i kart przekazania od pad ow,
l3)usr-rriięcia resztek paliwa iolejow ze zbiorników statku, jeŻelibędzie to wyrrikało zpotrzebzabezpieczenla

przepisów BHP i p.poz. w trakcie prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych,
14)wykonywania w czasie rea|izacji prac wszystkich niezbędnyclr sprawdzeń, pomiarów i badań, które powinny

być przeprowadzone zgodnie z właściwyIni norrnami i proceduralni przez przedsiębiorców posiadających
uznanie PRS. o ile będzie to wymagalle przez PRS.

15)wykorrania przyłączr- celem zaopatrzenta nliejsca wykonywania prac w wodę. energię elektryczną i innych
rnediów. oraz polloszertia kosZów zttŻycia tych mediów.

16)zawiadarniania Zamawiającego w formie pisernnej oraz elektronicznej (za pośrednictwet-t-t e-mail) o wykona-
niu robót zanikowycl-r lrrb ulegających zakryciu, umozliwiając ich sprawdzenie w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadornienia i Lrzyskiwania potwierdzenie iclr odbiorU prZęZ Zamawiającego, PRS, ewęntualnie
inne właściwe organy administracji' o

17)doprowadzenia po zakończeniu prac do nalezytego StanLl i porządku statkLr i przekazania go Zamawiającemu
w terminie odbiorLr końcowego, wyrrikającego z nirriejszej ttlnowy. w tyln usttllięcia ewentualnych szkód po-
wstaĘch w trakcie realizacji'przedmiotlt Llmowy Zprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

18)wykonywania wszystkich zaleceń PRS, Państwowej Irrspekcji Sariitarnej, irtnych właściwych organów i in-
stytucji orazZamalryiającego wydawanych w związku z pracami relnontowylni i modernizacyjnymi realizo-
wanymi zgodnie z przepisaIni prawa i postanorł ieniami nilriejszej tlmowy.

19)sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych prac uwzględniającej dokorrane zmiany w statku i

przekazania jej Zamawiającemu wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania
prac zgłaszanych do odbiorLr. w fonnie papierowej w trzech egzemplarzach.

3. Wykonawca zobowiązany jest porradto do Lrbezpieczenia prac wykonywanych w ratlach niniejszej umowy,
szczególnie w zakresie ryzyk budowlano - montaŻowych poprzez umowę zawartą z ubezpiec.zycielem.
zabezpiecza1ącą w aru tlk i wy ko n an i a ni n iej szej Ll ln o W } .

4. Zawarta tlmowa ubezpieczenia, o której lnowa w Lrstępie poprzedzającyff| oraz wystawiona na niej podstawie
polisa powinna obejrnować. w szczególności:

a)zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie,,all risks",
b)przedrniot ubezpieczenia zgodny z przedn-riotern Llrnowy,
c)okres ubezpieczenia nie krótszy niz termin zakończenia,prac do lnolnenttl przekazania statku Zamawiają-

cemLl,
d)suma ubezpieczenia. nie niŻsza niz wartośó brutto niniejszej umowy.
e)w umowie ubezpieczenia winny się znajdować niżej wymienione klauzule:

- uprzątnięcia pozostałości po wykonanyclr pracach i ewentualr-rej szkodaclr,
- pokrycia kosztów szkód wyrządzonych w mieniu znajdującyrn się na statku w trakcie prowadzonych

prac,
- klauzula oceny ryzyka.

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadaó polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i

kontraktowej Z tytUltl pr'owadzollej dzialalnosci i posiadanego mienia na Stllnę gwaratlcyjtlą wynoszącą co najmniej
5.000.000.00 zł.
6' Zakres podstawowy LllTlowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilrrej, o którym jest rnowa w ustępie
poprzedzającvrrr powinien zostać rozszerzony o wskazane poniŻej l<lauzule:

a) pokr.v_cia szkod powstał-vch w zwiąltu z wykonywatlienl prac przez podwyl<onawców, o ile prace będą
wykonywaIl e z. ttdziałęn podwykonawcow

b) Lrbezpieczenia od zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich spowodowanego działaniem lub za-
n iechan iem Wykonawcy/l ub j ego podwykorrawców,

c) pokrycia szkód powstałych w wynikrr nagłego zanieczy'szczenia środowiska szkodliwymi substancjami,
d) trbezpieczeniantawypadek śmierci lub uszkodzenia ciłła' spowodowanych działaniem lub zaniechaniem

Wykonawcy obejmującego osoby upowaznione do przebywania na terenie statku oraz osoby trzecie, do

przebywan ia n ie upowazrt ioue,
e) pokrycia kosztów wadliwego wykonania prac objętych lub wykorranych w związku w realizacjąrliniej-

szej unrowy' w tym za szkody ujawnione po przekazaniu Zamawiającenu do uzytkowania przedmiottl

Lll1lOWy.

7. Wykonawca _jest zobowiązany złożyó na 14 dni przed planowanym przekazaniem mll statku do remontu
potwierdzonąza zgodt'lość z oryginałem przez Wykorrawcę kopię umowy ubezpieczenia, dowód opłacenia składki
oraz polisę wraz Z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, spełniające warunki określone w powyzszych ustępach' W
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wypadkll jakie_jkolwiel< zmiany LllTlowy ubezpieczenia lLlb jej odnowienia wskazarle powyŻej dol<umenĘ winny
zostac złoŻone przez Wykollawcę niezwłocznie, nie póŹniej tliŻ w tenninie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,
bez odrębnego wezwania Ze Strony Zamawiającego, pod rygorem prawa do niezwłoczllego rozwiązania niniejszej
Llmowy przezZamawiającego. ą

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iŻ Żadne zmiany określonych powyżej warunków ubezpieczenia nie
mogązostać dokonane bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
9. Wykonawca/ i jego podwykonawcy/ zobowiązani są posłLrgiwać się podczas remol]tll i rnodernizacji statku
sprzętem i maszynami posiadającyn-ri ubezpieczerlie w zakresie odpowiedzialności cywilrrej, o ile jest wymagane
dla tego SprZętLl i tnaszyll.
10. W przypadkLr Wykonawcólv działających wspólrrie w formie konsorcjunr zawiązanego na cZaS realizacji Iliniej-
szej unrowy, kaŹdy z Wykonawców działających wspólnie dokona ubezpieczenia na zasadach określonych powy-
żej lub tez lider konsorcjum dokona tego ubezpieczenia' w któryrn wskazani będąjako współLrbezpieczeni wSZyScy
uczestnicy konsorcj um.

$s
l. Wykonawca przystąpl co rozpoczęcia wykoIlvwania prac projektowych niezwłocznie po podpisaniu umowy'
2. Planowan1'' teflllill rozpoczęcia wykonywatlia modernizacji iremorltLr: pomiędzy 1.04.2010 roku a 9.04.2010
roku _ termin podstawienia statku do Portu Gdańskiego, Nabrzeże Zbożowe, ul. StarowiśIna celem przeka-
zania Wykonawcy. Przekazanie statku zostanie dokonanę w forllie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisane-
go przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W protokole Strony określą szczegółowo stan przekazy-
wanych miejsc wykonywania prac objętych umową' W tyrn celu dopuszczalnejest wykonywanie dokumentacji
fotograficznej, a takŻe odpowiednich pomiarów i badari teclrnicznych'
3. Całkowity ostateczny termin realizacji prac rernontowych irnodernizacyjnych z wszystkimi odbiorami stron),
ustalaią rra dzieri 30.11.2010 r.
4. W terrninie rł'skazanyrn powyzej w ust. 3 Zostaną wykonane wylTagal]e przeglądy PRS i zostarrie wydana (prze-
dłużorra) przezL)rząd Morski w Gdyni kar1a bezpieczeństwa statku'

$6
1. Zamawiający zobowiązarry jest do:

1) pełnienia wachty przez załogę statku podczas trwania prac femol]towych i nrodernizacyjnych,
2) wystąpienia do PRS o dokonanie przeglądów dotyczących remolltll inrodernizacji statkLr oraz do UrzędLl

Morskiego lv Gdyni o wydanie (przedłr'rzenie) karty bezpieczer'rstwa statku,
3) protokolarnego i terminowego przekazania i odbiorLr przedmiotLr unrowy.
4) zapłaty wynagrodzetlia na warunkaclr określorrych w rriniejszej ulnowie.

2. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania' w trakcie postoju statkLr s/y ,,oceania'' w miejscu wykonywania
prac remotltowych i modernizacyjnych przez Wykonawcę' we własnym zakresie siłami załogi statku innyclr prac
remontowyclr lub rnodernizacyjnych rrie będących przedmiotern lliniejszej Lllnowy.
3. Prace wykonywane przezzałogę statku nie mogą utrudniać realizacji przedrniotLr nilliejszej tllnowy i muszą być,
przed ich rozpoczęciem uzgadniane z Wykonawcą. ?

$7
1. odbioru robot zanikowycl-r i ulegających zakryciLr dokonLrją wskazani w niniejszej unrowie przedstawiciele
Zamawiającego' na wniosek Wykonawcy, w tenninie 3 dni od daĘ otrzyrnania tego wniosku'
2. Wszystkie odbiory' próby działania i testy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy będąorganiZowalle przez Wykonawcę iprzeprowadzane w obecności przedstawicielaZamawiającego oraz
inspektora PRS. o ile jest lo \Ą } lnagalle.
3. Po zakończonytn retnoIlcie imodernizacji statku naleŻy przeprowadzic próby rnorskie z udziałem
Zamawiającego i elventualnym udziałem przedstawicieli PRS oraz innych wymaganyclr orgarrów i instytucji. W
trakcie prób lub po ich zakoticzeniu naleŻy wykonać końcowe regulacje i ustawienia w zakręsie wykonanych prac

remontowych i modęrnizacyjnych'
4.W przypadkLr Lr.1awnienia wad w pracach przed ich zakończęniem, Zarnawiający ma prawo Żądania ich usunięcia
w określorryrn ternrillie. rla l<oszt Wykorrawcy.
5' Gotowość do odbiorr"r końcowego prac, W1.korrawca zgłosi Zanalviającenlu rra podstawie pisemnego
oświadczenia.
6. Razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robot Wykonawca przekaŻe Zalnawiającemu:

1) dziennik prac rernontowych i modernizacyjnych statku,
2) dokLrmerltację powykonawczą w formie piseInllej w trzeslr egzemplarzach,
3) wymagane ceĘfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty na materiĄ, kar1y gwarancyjne

na Zamolltowane urządzenia, itp.,
4) wymagalle dokumenty. protokóły i zaświadczenia ze sprawdzeń, badań, ekspeftyz i pomiarów,
5) protokóĘ z odbiorow tecl-rnicznych robót Lrlegających zakrycitt,
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6) oświadczerlie kierowrrika prac o zgodności wykonania prac retnotltowych irnodernizacyjnych z
obowiązLljąc1 ln i przep isaIn i.

7) oświadczenie kierownika prac o doprowadzeniu do rralezytego stanu i porządkLr statku po zakończeniu prac,
aw razie korzystania z sąsiednich terenów równiez ztych rniejsc'

1' odbiór końcowy pfac remontowych i modernizacyjnych przez Zamawiającego nastąpi po uprzednim
wystawieniu przez PRS protokołow z dokonanych przeglądów dotyczących remontll ilnoderIlizacji statku orazpo
wydaniu (przedłuzeniv) przezIJrząd Morskiw Gdyni karty bezpieczetistwa statku.
8. Zamawiający zobowiązarry jest do zwołania odbioru koricoryego w ternrinie 7 od daty pisemnego zgłoszenia
Wykonawcy o gotowości do odbiorLr wykonanych prac remontowych i modernizacyjnych statkLr. odbiór końcowy
jest przeprowadzany kornisyjnie i protokolarnie przy udzialę Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.
9. odbiór koricowy prac' a takŻe przegląd wykonywany przed upływem końca okresu gwarancji i rękojmi robót
odby'wać się będzie korrrisyjnie przy udziale przedstawiciela Zalnawiającego i Wykonawcy i ma na celrt
stwierdzenie wyl<onania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady ftzyczne.
10. Za datę zal<oriczellia prac przyjrnuje się datę tego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końco-
wego' w wyr-riku' którego prace rellolltowe i modernizacyjlle Zostaną odebrane bęz zastrzeŻeń.
11' Przedmiot umowy strotly uzna1ą za zakonczony w dniu podpisania protokółLr odbioru końcowego bez
zastrzeŻeń, który nie rnoze być sporządzony wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu prób morskich i

poz1Ą.wnych wynikach analiz próbek, po dokonanlu przez Zamawiającego sprawdzenia kompletności i jakości
wykonanych prac potwierdzonych'pozytywną opinią inspekcji PRS, oraz po wydaniLl (przedłuzeniu) przezUrząd
Morski w Gdyni Karty bezpieczeristwa statkLr.

12. Jeżęli w toku czytlności odbiorLl kollcowego Zostal]ą stwierdzone rvady. to Zarnawiającemu przysługują
IlastępLrjące tlprarł rr ieIl ia :

1) jeŹeli wady nadająsię do usl'll-tięcia, Zamawiający odmówi ich odbiorLr do czasu uslttlięciawad,
2) jeŻeli wady nie nadają się do usunięcia, a Zamawia1ący mimo ich istnienia uzna, Że wykonany przedmiot

umowy rradaje się do użytku zgodnie z 1ego przeznaczeniem, moŻe obniŻyÓ odpowiednio wynagrodzenie.
3) jeŻeli wady uniemożliwiają lr"rb ograniczają użytkowallie przedmiotu niniejszej Llmowy zgodnie z jego prze-

znaczeniem. lub stanowiązagroŻente uzytkown1kabądź mienia, Zalnawiający moze odstąpió od niniejszej
Lrmowy.

4) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorrr rra swój koszt.
13. Jeżeli dla ustaletlia zaistnienia wad niezbędne jest dokonar-rie prób, badati, odkryć lub ekspertyz, to
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jezeli te
czynności przesądzau Że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo ządaó od Zamawiającego
Zwrotu poniesionych z tego tytułu kosŻów.
14. JeŻeli Wykonawca nie ltsl-tnie konkretnej wady w terminie określonynl przezZalnawiającego. to lTla on prawo
poleció usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
15. Dokonanie przezZanawiającego odbiorr'r koticowego prac nie wpływa na ewentttallle roszczeniaZalnawiające-
go z tytułu rękojrni. gwarancji i prawa dochodzenia roszczęń odszkodowawczych.
16' Przegląd iodbiór prac wykonany przed r-lpływenr końca okresu gwarancji irękojmi polega na ocenie wykona-
nych prac, awtynl związanych z usunięcieln wad zaistrriałych w okresie gwararrcji irękojmi.
7J.Zamawiający zwoła,przed upływem końca okresu gwarancji i rękojmi, komisję do dokonania przeglądu iod-
bioru wykonanych prac. w terminie l0 dni roboczych od daty powiadornienia go przez Wykonawcę o usunięciu
wad, o których mowa w ust' 12.

18. Strony postanawiaj 4 Że z czytlności odbiorowych będą spisaile protokoły, zawierające wszelkie ustalenia doko_
nane w toku odbiorLr. jak tez terminy wyznaczone lla Ltsutlięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

$8
1. Uprawnionyrni do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi zaprzebiegi realizację umowy Są:

a) z rarniell ia Zanawia.iącego;
b) z rarnienia Wykonawcy: .............

2' Potrzeby, uzgodnienia i infonnacje związane z wykonanienr usługi przekazane będą pisernrrie i parafowane
przez osoby ustarrowione w ust. l.
3. Prace remontowe inlodernizacyjne prowadzorre będąrówniez pod nadzorern PRS.

$e
1. Całkowite wy'nagrodzenie Za wykonanie niniejszej tllnowy wyllosi lletto:
(słownie: złotych) i ustalone jest jako wynagrodzenie ryczałtowe, do którego zostaltie
doliczony podatek od towarow i Lrsług VAT, o ile przepisy prawa przewidLl3ąjego naliczanie.
2. Wynagrodzenie. o któryrn mowa w ust. 1 obejrnLrje wynagrodzenie Wykorrawey Z tytLrłrr wykorrania przedmiotu
umowy' atakże'.
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1) kosńy wszystkich urządzeń i części i materiałów rriezbędrryclr do wykonania przedmiotu zamówienie oraz
ich transporlu.

2) koszty zakupu i dostarczenia wszystkich rnatęriałów, części zamienrryclr. uszczelnień oraz olejów i paliw
niezbędnych dla należytego wykonania umow.v. w tym odbycia prób.

3) koszty wyl<.onania projektLr i przeniesienia praw autorskich z nin związanych,
4) koszty niezbędnycll potniarów, badari, poboru próbek, wysyłki ianaliz' itp.'
5) koszty prob i odbiorów technicznych.
6) koszty ttzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, o ile są WylTagane dla realizacji niniejszego

zamówienia.
7) koszty zabezpieczenia statku na czas remontLl zgodnie z przepisami BHP, p.poz.,
8) kosay zabezpieczenia instalacji elektrycznej. wodnej i kanalizacyjnej statku,
9) koszty zabezpieczenia i ochrony statku i jego wyposaŻenia przed uszkodzenianri podczas remontu i

modernizac.j i, q

10)koszty związane z przemieszczaniem statku z miejsca podstawierria statku - Poftu
ZboŻowę. Lrl. Starowiślr-ra do rniejsca modernizacji i remontu oraz powrotu statku

Gdariskiego, Nabrzeze
z miejsca remontu do

Por1u Gdańskiego. Nabrzeze Zbożowe, ul. Starowiślna,
11)koszty zagospodarowania materiałów iodpadów powstałych podczas wykonywania remontu imoderrrizacji

statku zgodnie z obowiązt4ącymi przepisami LlStaWy o odpadach, lub innymi odpowiednimi obowiązującymi
przepisarni.

12) koszty zorgallizowania zaplecza bLldowy (włącznie z zapleczetn socjalnynl, w tym zapewnienia i

doprowadzenia rurociągl-t odprowadzającego nieczystości Ze statku do karralizacji lub zapewnienie
całodobowego korzystania z toalet lla terenie postoju statku dla załogi remontowaIlego statku, wraz z
odbiorem n ieczystości),

13)koszty doprowadzenia do nalezytego stanu iporządku terenll sąsiadującego z miejscem vrykony.waIlia
remontu i modernizacjr statl<Lr,

l4) koszty robot niezbędnycll do zapewnienia bezpiecznego wykonawstwa prac remontowych i

modernizac5,j nych.
l5 ) koszy ubezpieczenia prac.
16)koszty wszystkich innych zobowiązan wynikających warunków prowadzenia robót (wynajem miejsca

remontu statktt, obsługa dźwigowa, koszty związane Z trapem, dokowaniem, przyłączami mediów, itp.),
17)koszty sporządzenia lub dostarczenia wymaganej dokurnentacji techniczno-ruchowej oraz opracowania

dokumentac-j i powykonar'vczej,
18)w przypadkLr przebudowy s/y ,.oceanii" poza Trójmiastern - koszty podróŻy z Trojmiasta do miejsca

remontll inlodertlizacji statkr'r iz powrotem,związanych z wyrnianąniezbędnej załogi statku (raz w każdym
tygodniu w ilości 9 osób)' podrózy przedstawicieliZamawiającego rradzorLrjących wykonanie umowy (razw
kazdym tygodniLr 1os oba), atakŻe koszty związane z przeprowadzeniem inspekcji PRS, tj. diety, koszty
przejazdtt z Trójrniasta do mlejsca remontu i modernizacji statku i z powrotem, dojazdów i przewozubagaŻtl
oraz noclegów irlspektorów PRS (według potrzeb).

3. Ryczahowe Wynagrodzenie' o któryrn mowa w ust. 1 obejmLrje równiez wynagrodzenie podwykonawców
realiztrjących prace na podstawie niniejszej Llmowy (o ile prace będąwykonywalle zudziałern podwykonawców)'
4' Wykonawcy llie llalezr,'się wyrragrodzenie za roboty nie wykonane lub nie dostarczone materiaĘ z
j akichkolwiek przyczyn.
5' W przypadkLr. gdy w tol<u realizacji ninlejszej tlmowy wystąpi koniecznośó wykonania robót dodatkowych lub
zamiennych zlecorlycl-r przez Zamawiającego na podstawie zaleceń PRS, innych organów administracji oraz
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŻeniaZamawiającemu kosztorysu wstępnego wykonania
takich robót.

$ 10 q

1. Rozliczenie wykonania przedmiotLl Llmowy będzie następowało na podstawie faktur częściowych oraz faktury
końcowej.
2. Faktury częściowe wystawiane będą w następującym harmonogramie:
1) pierwsza płatnośó - w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy w wysokości 10% waftości umowy brutto,
2) druga płatnośó - w terminie do 14 dni po przedłożeniu i odbiorze bezzastrzeŻeń przezZalnawiającego projektu
wykonawczego zatwierdzonego przez instytucję klasyfikacyjną (PRS) w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
3) końcowa płatnośc - po zakotlczeniu rernontu/modernizacji oraz po pozytywnym wykonaniu prób morskich w
obecności przedstawiciela instytr-rcji klasyfikacyjnej (PRS) oraz pozytywnych wynikach odpowiednich próbek. w
tym ściekow.
3. Końcowa płatnośc nastąpi na podstawie protokołrr odbiorLr końcowego podpisanego przez Zalnawiającego bez
zastrzeŻeń, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zanawiającernu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
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przelewem na rachllnek bankowy Wykonawcy wskazany na fókturze, po dotarciu statkr'r do Portu Gdańskiego,
Nabrzęze ZboŻow e. r'rl. Starowiślna.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zanawia1ący dopuszcza - Zajego piseInIlą zgodą i według jego decyzji -

mozliwośó płatności zazatnowione urządzenia - l4 dr-ri po przedstawieniLr dowodów płatności narzecz dostawcy
urządzeń iprzedstawienir'r faktury zaliczkowej wystawionej przez dostawcę urządzeń'
5. Wystawione na podstawie niniejszej Llmowy faktury, oprocz elenrentów wymaganych przepisami prawa
polskiego muSZą zawierac obligatoryjnie nr niniejszej uInowy i nazwę realizowatlego na jej zadanla. Do faktur
muSZą być dołączone dokumetlty stanowiące podstawę ich wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami umowy.
6. Za dzien zapłaIy uważa się dzieri obciązenia rachunku bankowego Zanrawiającego.
J. Rozllczętlie między' strotrami będzie wykonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN).

$11
1' Wykonawca zobowiązarly jest do zapłaty Zamawia1ącemu kary umownej w wypadkLl:
i) zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu Lullowy w wysokości 0,02 oń wynagrodzenia brutto

określonegow$9ust. lniniejszejLlfilowy'zakaŻdydzieńzwłoki wstosunkLtdotermit-tl-tokreślonegow$5
ust. 3 ninie.jszej umowy.

2) zwłoki w uslttlięciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie rękojmi za wady il lub
gwararrcjijakości - w wysokości 0,02 0% wyrragrodzenia brutto określorrego w $ 9 Lrst. 1 niniejszej umowy Za
kaŻdy dzieri zwłoki w stosunkd do tenniltt-t Wyzllaczollego przezZamawiającego do usutlięcia wad,

3) odstąpienia od ltrrtowy przez Wykonawcę wskr"ltek okoliczności, za które Zalnawlający r-rie odpowiada, w wy-
sokości 20ońwynagrodzenia brutto określonego w $ 9 ust. 1 niniejszej Lllnowy,

4) odstąpienia od Llmowy przezZamawiającego, W tym takze w sytuacji częściowego odstąpieniaze skutkiem na
przyszłość, Z przyezyn, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokoś ci 20 %o wynagrodzenia brutto określonego
w $ 9 ust. 1 za wykonanie przedmiotLr niniejszej umowy.

2. Zapłata kary ltrl-towllej nie zwalnia Wykorlawcy z obowiązkLt dokończenia wadliwych prac, ani z Żadnych innych
zobowiązań umowtrych.
3'ZamasuiającelTll przysługLrje prawo potrącenia kar umownych' określonych w ust.l niniejszego paragrafuzwy-
nagrodzen ia naleznego Wykonawcy.
4' ZamawiającelnLl przysługuje prawo dochodzerria odszkodowania przenoszącego wysokośó zastrzeŻonych w
umowie kar ull-lowIrych na zasadach ogólnych w sytuacji. gdy wysokość szl<ody przekroczy wysokośó
zastrzeŻonyclr kar lt l-t-lowIrvch.

5' Wykonawca ponosi odpowiedzialność zaewenti.talne szkody wyrządzone Zamawiającenru, lub osobie trzeciej,a
wynikłe z niedotrzylnatlia warut'tków umowy lub nie dołozenia naleŻytej staranności podczas wykonywania prac,
będących przedtlliol'ellr rlirliejszej Illllo\Ąy.

s12 j
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tyttlłu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej
umowy tla warunkaclr określonych przepisami afi. 556'516 i 636 - 638 Kodeksu cywilnego przez okres ...'.'...
miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokółu końcowego protokołu odbioru prac.
2. Zamawiając}' wymaga, aby tnontaz tlrządzeń firmowych nie skutkował r"rtratą ich gwarancji. Wykonawca
zobowiązarty jest Lrdzielić Zanawiającen]u gwarancji lla wszystkie wykonane prace, urządzeniai uŻyte materiały
na okres .... rniesięcy,licząc od dnia podpisarria końcowego protokołu odbiorLr bezzaslrzeŻeri. Na zamontowane
urządzenia firrnowe * gwararrcja nie krótsza ntŻ według wskazań producentów. Wykonawca przedstawi
Zamaw iającęm u poSZcZe gó l n e gwarancj e producentów.
3.Szczegołowe warunki gwarancjiokreśli karta gwarancji jakości, którąWykonawca wystawi przy odbiorze koń-
cowym.
4. W okresie Lrdzielone_j gwarancji Wvkonawca zobor'viązany.jest do udziałł-r w przeprowadzanych przezZamawia-
jącego przeglądach oraz do usunięcia stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek wykorranych prac.
5. o wykryciu wady' lub r'rsterki w ol<resie gwarancji i rękojni Zamawiający obowiązany jest zawiadomió Wyko-
I]awcę w lortllie piselllllej.
6. Wykonawca jest zobowiązany podjąó czynności w celu usunięcia zgłoszonej wady lub usterki najpózniej w
następnym dniu roboczyrn llastępĘącym po dniu, w którym Zamawiający zgłosił wadę lub usterkę. Jęzeli wada
stanowić będzie zagroŻenie Życia lLrb mierria Wykonawca usunie"wadę w trybie naĘchlniastowyln'
7. Wykorrawca zobowiązany jest do niezwłocznego ustlnięcia wszelkich wad lub usterek' za ktore odpowiada z
ĘĄułu rękojmi lr'rb gwarancji zawiadanriającZanlawia1ącego o terminie ich usr-rr-rięcia. W wypadku nie wykonania
przez Wykonawcę zobowiązania' o ktorym mowa w zdaniu poprzedza1ącyn Zanawiający wyznaczy Wykonawcy
termin do usr-rr-rięcia wad lub usterek. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku okreś|onego
powyżej, Zamawiający moze zlecić usrrnięcie usterek lub wad stronie trzecie1 na koszt Wykonawcy po upĘwie
wyznaczonęgo przez Zamawiającego terminu realizacji reklamacj i.

8. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu tenninu do ltsltwania wad strony zobowiązane są Lrwzględnić: charakter
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Wady, jej wpływ rra tirnl<cjorrowanie obiel<tu izawodowy charakter działalności prowadzonej przez Wykonawcę.
9' Wykonawca zobowiązany'_jest do zawiadoIlienia Zamawia_jącego o Ltsunięcill wad oraz do Zaproponowania ter_
minu odbioru zakrvestiollowaIlych uprzednio prac jako wadliwych. Usurrięcie wad lLrb usterek powinno zostać
stwierdzone protokolarn ie.
10. W okresie gwarancji/ rękojrni Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w termirrię 7 dni o:

1) zmianie swojej siedziby lub firmy, q

2) zmianie osób reprezentLrjących Wykonawcę w ramach wykonywania rriniejszej Llmowy'
3) ogłoszenia Lrpadłości lr-rb otwarcia postępowania traprawczego lub trkładowego,
4) ogłoszenia likwidacji Wyl<onawcy, lr"rb tez zawieszenia jego działalnoścI poczynając od daty wystąpienia
powyzszych oko l icznośc i.

$ 13

1.Dla zapewnienia Ilależytego izgodnego Z ulTtową wykorrania robót oraz pokrycia roszczeń ztytułu rękojmi i

gwarar-rcjijakości ustala się zabezpieczenie rraleĄtego wykonarria umowy w wysokości 10 % ustalonej wartości
umownej, co stanowi kwotę ....... zł.
Z.Zgodnie z waruIlkatni przetargu Wykonawca w dniu zawarcia Llmowy wnosi l00 % wskazanego powyŻej
zabezpiec zen ia w tbrrn ie
3.Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach.

- 10% kwoty całkowitej wternlinie 30 dni od daty końcowego odbiorLr robótobjętych umową (zakończenie
wszystkich robot objętych umow$,

- 30 % kwoty całkowitej w terminie 14 dni od Lrpływu terminu gwarancjijakości ustalonego w umowie po
potrąceniu ewentualnych odszkodowari lub kosztów ZaStępczego usl-ttlięcia ustęrek i wad.

4. Zamawiający Lrstala okres rękojmi równy okresowi gwarancji.
S.Zabezpieczenie należytego wykonania Llmowy moze słuzyć ponadto do pol<rycia roszczęń finansowyclr
Zamaw ia1ącego z tytułu :

a) zastosowania kar urnownych,
b) zlecenia usurtięcia usterek lub wad osobie trzeciej,
c) usunięcia szkód i pokrycia strat powstaĘch z wirry Wykonawcy.

6. W przypadkLr, gdy środki zabezpieczenia nie wystarczą na pokrycie roszczeti Zamawiający zastrzega sobie
prawo do potrącenia odpowiednich l<wot z naleŻrości Wykonar,vcy.

$ 14

1. ZamawiającelxLl przysługLlje prawo do odstąpienia od nirriejszej umowy w kazdym czasie jej realizacji, w tym
także prawo do częściowego odstąpienia od niniejszej Llmowy ze skutkienr naprzyszłość zazapłatąwynagrodzenia
Wykonawcy wyłącznie za prace wykonane do chwili złoŻęnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy' Z
zachowaniem prawa do kar ltmownych oraz odszkodowania wyrrikających z niniejszej Llmowy' jeżeli Wykonawca
nie wykonuje prac zgodnie Z Lllnową lub nienalezycie wvkonuje swoje zobowiązania unrowne.
2. odstąpienie od ninlejszej Ltnlowy powinno nastąpić w 1brn-rie pisernnej i powirrrro zawieraćjego Lrzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) natychmiastowego wstrzyrnania prowadzonych prac,
2) zabezpieczęllia przerwanyclr prac w sposób obustronnie uostalony,
3) sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanlt na dzień odstąpienia w terminie 7 dni od

daty dokonan i a odstąpier-r ia,
4) rriezwłocznego usunięcia zaplecza prowadzonych prac' nie póŹniej niż w tenninie 14 dni od daty dokonania

odstąpienia od umowy,
5) sporządzenia wykazu tych materiałów, instalacji lLrb urządzeń, które zakLrpiono wyłącznie do celu realizacji

przedmiotLr niniejszej Llmowy i które nie mogą byó wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innycll
prac niz objęte nirriejsząulllową jeżeli odstąpierrie od umowy nastąpiło ZprzyczynniezaleŻnych od Wyko-
nawcy,

6) zgłoszenia do dokon ania przez Zamawiającego odbiorLr prac przerw anych oraz prac zabezpieczonych, jezeli
odstąpienie od umowy nastąpiło Z przyczyl1 llieza|eŻnych od Wykonawcy.

4. Zamawiający w razie odstąpieriia od niniejszej llmowy Z prtyczyn niezaleŻnych od Wykonawcy zobowiązany
jest do:
l) dokorrania odbiorLI prac przerwatlych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace' które zostały wykonane do

dnia dokonan ia odstąpienia'
2) odkupierlia r-rrateriałów, irrstalacji lub Lrrządzeń określonych w pkt 5) Lrst.3 niniejszegoparagrafu umowy,
3) protokolarnego przejęcia statku od Wykonawcy pod swój dozor'

5' W razie wystąpienia istotnej zniany okoliczności powodującej' ze wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym' czego llie I-noŻtla było przewidzieć w chwili za,warćia niniejszej Llmowy' Zanawiający moze odstąpió
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od umowy w termitlie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŻszych okolicznościach. W takir.l przypadku
'ffykonawca moŻe Żądacjedynie wynagrodzenia naleŻlego lxll Z tytLlłu faktycznego wykonania Lln1owy.

s ls
1. Wykonawca oświadcza. ze wszelltie projekty'. opracowania. plany iinne czynności wykonywane w ramaclr
niniejszej umoW.V. będą w'ynikiem jego twórczoŚci i Ilie naruszają praw aLttorskich innyclr osób' Wykonawca do
celów realizac1i niniejszej LllTlowy zobowiązLrje się do nabycia na podstawie umów o pracę lub innych umów
rnajątkowych praw autorskich od bezpośredniclr wykonawców tych czynności w zakresie pozwalającym na
rea|izację n i ri iej szej Ll lllowy.
2. Wykonawca oświadcza, Że przysługrrjące mu prawa autorskie do wszelkich projektów, opracowań, planów i

innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy llie są ogralliczolle w zakresie objętym niniejszą
umową'
3. Wykonawca oświadcza. Że przenosi na Zanawiającego alltorskie prawa majątl<owe wraz z niewyłącznym
prawem do zęzwalatlia tla wyl<onywanie zaleŻnych praw autorskich do lttworów powstałych w trakcie realizacji
usług stanowiących przedmiot rriniejszej umowy. Przeniesienie praw następuje z dniem zapłaty drugiej transzy
płatności wynagrodzenia określonej w $ 10 ust. 2 pkt2) niniejszej tlmowy.
4. opłaĘ dla Wykorrawcy Z tytułu przeniesienia autorskich praw rnajątkowych wraz z prawelT] do wydawania
zezwolenia na wykonywanie praw zależnych oraz egzemplarzy sporządzonych utworów Zawarte Są w
wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w $ 9 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Przęniesienie autorsl<ich praw nrajątkowych następLr3e na następLrjącyclr polach eksploatacji: publiczne
wykorzystanie iprezentacja utworów w cellt realizacji usług stanowiących przedrniot niniejszej Lllnowy' utrwalanie
i zwielokrotnianie utworów dostępnymi technicznie metodami (w tym rnetodą poligraficzną cyfrową i zapisu
magnetycznego). rozpowszechnianie lttworów w inny sposób niz określony wyŻej (w tym publiczrre wystawienie,
wyświetlenię oraz rozpowszeclrnianie w sieci internet), wykorzystanie w celach projektowych, wykonywaniaprac
remontowych lub modernizacyjnych statku, uzyskania odpowiednich zatwierdzeń i uzgodnieri wykonanych prac
lub innym związan5,rrl z działalnościąZamawiającego, atakŻę publiczne udostępnianie utworów w taki sposób,
aby kazdy mógł rnieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez sie}ie wybranym.
6. Wykonawca potwierdza. iŻ przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia ZamawiająCego Z

wszelkiej odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi wobec Zanawiającego
powstĄrni w związltu z czynnościami i utworami powstałyrni w związku z realizacją przez Wykonawcę usług
objętych nirriejszą Llmową w szczegolności związanych z ewentualnytn naruszeniem praw autorskich osób
trzec ich.
7. Zamawiając5l niezwłocznie poinformuje Wykonawcy i przekaŻe mll wszelkie niezbędne informacje o
jakimkolwiek zgłoszonynr do niego roszczenitt dotyczącyrn wykotlania niniejszej Lltnowy przez Wykol)awcy.

$ 16

1. Wszelkie znliany' i uzupełnienia dotyczące nirliejszej Llmowy wymagają formy pisernnej pod rygorem
niewaŹnosci'
2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie zmiany postanowień zawaftej Llmowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. chyba Że llastąpią następLljące warunki zmiany umowy:

1) w przypadku wvstąpienia konieczności wyłączenia z zakreslt świadczonej rrsługi części wykonywanych
prac, Strony ustalą wynagrodzenie Wykonawcy Za prace faktycznie wykonane,

2) wystąpią znriany w firnraclr lub adresach stron' zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stroI-l,
jak równiez zrniany przedstawicieli odpowiedzialnych zarealizację Lllnowy'

3) wystąpią nniany lub dojdzie do odnowienia polisy oC Wykonawcy,
4) Wykonawca złoŻy wniosek o znianę sposobu zabezpieczenia wykonatria umowy,
5) wystąpią znriany orgarrizacyjne Zamasuia1ącego' skutkLrjące konieczrrością zmiany umowy. W tym zmiany

nazewn i ctwa l Ll b rodzaj ir j ednostek organ izacyj nych Zamaw iaj ącego.
6) wystąpią zmiany w obowiązujących przepisach prawa, W tym w normach, nrających wpływ na wykonatlie

niniejszej Llrłowy. w związkir Z CZyW| zaistnieje konieczność dostosowania umowy do tych przepisów lub
nonn,

7) zmiany Lllllowy sąkonieczne na skutek działania PRS, lr'rb organów admirristracji lub instytLrcji upowaznio-
nyclr do wydania nakazów, decyz1i albo irrnych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją
przedmiotrr nin iejszej urnowy.

8) zaistnierria siĄ' lvyŻszej uniemozliwiające_i okresowe wykonyłvanie przedrniotil niniejszej Llmowy'
9) nastąpi opozIlictlie lł plallorłallytn tertnillie rozpoczęcia ił1IrollV\^atlia InoderIlizacji iremolltu. tj. termiIlie

podstawienia StatkLl do Pofiu Gdańskiego. Nabrzeze ZboŻowe, ul. Starowiślna z Llwagi na zewnętrzne oko-
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liczrrości nieza\eŻlle od Zamawiającego, a polegające na obiektywnych trudnościach uniemożIiwiających do-
pĘnięcie statku do miejsca podstawierlia w planowanym terIninie.

10)pojawienia się na rynku materiałów' vrządzeń, irlstalacji lub rozwiązati teclrnicznych lepszych niż wskazane
w SIWZ lLrb projekcie wykonawczym, zaakceptowanych przez Zalnawiającego, rrie powodujących zmiany
ceny ofertv.

11)uzasadnionej i koniecznej zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji prac remontowych i moder-
nizacyjnych statku dokonanej przezWykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, nie powodującej wzro-
stu ceny runownej.

12) wystąpią inne okoliczności. których nie moŻna było przewidziec w chwili zawarcia Llmowy' a
w związku z nimi wystąpi bezwzględna kotrieczność wprowadzeniazlnian do umowy, zaśzmiany te sąko-
rzystne dla Zanraw iającego i zostaną zaakceptowanę przęZ Wykonawcę.

s 17
Bez pisemnej zgody Zanawiającego Wykonawca nie moze dokonaó cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
ulnowy lla osobe trzecią.

$ lB
Ewentualne sporv w'ynikłe rra tle realizacji niniejszej ulTowy rozstrzygane będą w drodze rregocjacji, a w
przypadku nienloŻności osiągnięcia porozumienia, sprawy Sponle będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

s le
1. W sprawach nieureguIowanych postanowieniami niniejszej umowy będąmieć zastosowanie przepisy:
a/ Prawo zamówień publicznych (ednolity tekst ustawy Dz'lJ' z20O]r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)'
bi Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia' protokoły lub poleceniaZamawiającego, które mająbyó składane Wy-
konawcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwiląwręczę-
nia ich kierownikowi prac Wykonawcy lub na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowy.
3. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokóły Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w
czasię wykonywarria umowy izniej wynikające będąuznane zadoręczone zchwilądoręczenia ich na adresZama-
wiającego wskazany w niniejszej Llmowy. Strony Lrstalają iż wszeIkię oświadczenia, powiadomienia, protokoły
Wykonawcy otrzymane przezZatnawiającego w dniu wolnym od pracy lub po godzinie 1500 w dzień roboczy w
siedzibie Zamawla-1ącego będą uwazane za doręczorle dopiero w następnyln dtlil-t roboczyrn.

$20
Umowę sporządzono w trzech jedriobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzenplarze dla Zamawiającego ijeden
egzemplarz d la Wykon awcy.

ZAMAWlAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1. Specyfikacja lstotnych Warunków Zamówięnia dotycząca przętargu nieograniczonego - . ... .. '.l09 z załącznikami
Ż.oferta Wykonawc;'złoŻona w postępowaniu prowadzonym wtrybie przetar'gtr nieograniczonego -.......'..lO9

i. Dokument zabezpieczenia
4.

Akceptuję wzór umowy

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

......., dn. ................2008 r..
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