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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg       Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 55

Miejscowość: Sopot Kod
pocztowy:

81-712

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Instytut Oceanologii PAN Tel.: (48-58) 551 72 81

Osoba do
kontaktów: Kazimierz Groza

E-mail: office@iopan.gda.pl Faks: (48-58) 551 21 30

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
Instytut Polskiej Akademii Nauk

Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
badania naukowe

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kadłuba, pokładu, wnętrza oraz pozostalych elementów statku
naukowo-badawczego s/y Oceania

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

 a) Roboty budowlane  b) Dostawy  c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usługi: nr 1
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Sopot

Kod NUTS PL633

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kadłuba, pokładu, wnętrza
oraz pozostałych elementów statku naukowo-badawczego s/y „Oceania” (Kod CPV: 50245000-4 Usługi w zakresie
modernizacji statków) dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy
55, 81-712 Sopot. Numer PKWiU dla usługi modernizacji statku s/y „Oceania” - 35.11.33-93.40.
2.Planowany do modernizacji statek „Oceania” jest statkiem badawczym o nieograniczonym, oceanicznym
zakresie pływania, dobrze wyposażonym w sprzęt badawczy, przystosowanym do prowadzenia badań
oceanograficznych w szerokim zakresie fizyki, chemii, ekologii i biologii morza na nieograniczonych akwenach.
Jest on wyposażony w laboratoria badawcze, unikatową aparaturę naukową i instalacje pokładowe umożliwiające
prowadzenie pomiarów oceanograficznych do głębokości 5000 m. Statek ten służy nauce polskiej już 22 lata
a planowana modernizacja i remont ma przedłużyć okres dalszej eksploatacji o około 15 lat. Szczegółowy
opis statku, jego rysunki oraz dane techniczne, znajdują się na stronie Zamawiającego pod adresem: http://
www.iopan.gda.pl/oceania-pl.html
3.Głównym celem planowanej modernizacji jest modernizacja statku naukowo-badawczego s/y„Oceania” w
zakresie nie ujętym w postępowaniu o zamówienie publiczne na modernizację i remont siłowni statku naukowo-
badawczego s/y „Oceania” nr IO/DT/1864/2009. Modernizacja objęta niniejszym postępowaniem obejmuje kadłub
statku, pokład, wnętrze statku oraz pozostałe elementy statku. Zamawiający informuje, że z uwagi na przyznanie
mu dodatkowych środków finansowych w bieżącym roku, prace modernizacyjne objęte niniejszym postępowaniem
będą toczyły się równolegle do prac modernizacyjnych objętych postępowaniem o zamówienie publiczne na
modernizację i remont siłowni statku naukowo-badawczego s/y „Oceania” nr IO/DT/1864/2009, a statek na czas
remontu będzie zadokowany w Gdańskiej Stoczni „Remontowej” im. J. Piłsudskiego Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu nr 1, 80-958 Gdańsk.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 50245000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kadłuba, pokładu, wnętrza
oraz pozostałych elementów statku naukowo-badawczego s/y „Oceania” (Kod CPV: 50245000-4 Usługi w zakresie
modernizacji statków) dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy
55, 81-712 Sopot. Numer PKWiU dla usługi modernizacji statku s/y „Oceania” - 35.11.33-93.40.
2.Planowany do modernizacji statek „Oceania” jest statkiem badawczym o nieograniczonym, oceanicznym
zakresie pływania, dobrze wyposażonym w sprzęt badawczy, przystosowanym do prowadzenia badań
oceanograficznych w szerokim zakresie fizyki, chemii, ekologii i biologii morza na nieograniczonych akwenach.
Jest on wyposażony w laboratoria badawcze, unikatową aparaturę naukową i instalacje pokładowe umożliwiające
prowadzenie pomiarów oceanograficznych do głębokości 5000 m. Statek ten służy nauce polskiej już 22 lata
a planowana modernizacja i remont ma przedłużyć okres dalszej eksploatacji o około 15 lat. Szczegółowy
opis statku, jego rysunki oraz dane techniczne, znajdują się na stronie Zamawiającego pod adresem: http://
www.iopan.gda.pl/oceania-pl.html
3.Głównym celem planowanej modernizacji jest modernizacja statku naukowo-badawczego s/y„Oceania” w
zakresie nie ujętym w postępowaniu o zamówienie publiczne na modernizację i remont siłowni statku naukowo-
badawczego s/y „Oceania” nr IO/DT/1864/2009. Modernizacja objęta niniejszym postępowaniem obejmuje kadłub
statku, pokład, wnętrze statku oraz pozostałe elementy statku. Zamawiający informuje, że z uwagi na przyznanie
mu dodatkowych środków finansowych w bieżącym roku, prace modernizacyjne objęte niniejszym postępowaniem
będą toczyły się równolegle do prac modernizacyjnych objętych postępowaniem o zamówienie publiczne na
modernizację i remont siłowni statku naukowo-badawczego s/y „Oceania” nr IO/DT/1864/2009, a statek na czas
remontu będzie zadokowany w Gdańskiej Stoczni „Remontowej” im. J. Piłsudskiego Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu nr 1, 80-958 Gdańsk.
4.Szczegółowy zakres usługi jest następujący:
4.1.Projekty.
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać projekty modernizacji s/y „Oceania” w zakresach wskazanych poniżej
w punktach od 4.2. do 4.6.:
4.1.1.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać projekty cząstkowe prac określonych poniżej w punktach od 4.2.
do 4.6. modernizacji s/y „Oceania” w sposób zgodny z niniejszą Specyfikacją i załącznikami do niej. Projekty
cząstkowe prac wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do
realizacji danego etapu prac.
4.1.2.Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymaganych uzgodnień przygotowanych projektów z klasyfikatorem
- Polskim Rejestrem Statków.
4.1.3.Wykonawca po uzyskaniu wymaganych uzgodnień sporządzać następnie będzie projekty wykonawcze prac
- rysunki wykonawcze.
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4.1.4.Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę przewidzianych do zakupu
planowanych do zamontowania urządzeń i instalacji oraz pozostałego przewidzianego do zamontowania na statku
wyposażenia, w tym rodzaj wyposażenia i materiały, z którego będzie wykonane.
4.1.5.Na każdym etapie przygotowania projektu Wykonawca musi uzyskać w formie pisemnej akceptację
Zamawiającego na zastosowane rozwiązania projektowe, w tym proponowane rozwiązania techniczne i
materiałowe.
4.2.Kadłub
4.2.1.Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany odbojnic drewnianych kadłuba na gumowe. Ponadto
Wykonawca ma wykonać piaskowanie kadłuba, jego konserwację oraz pomalowanie.
4.2.2.W skład zamówienia wchodzi zakup, dostawa i montaż dziobowej kotwicy badawczej wraz z liną i łańcuchem
kotwicznym. Kotwica badawcza winna być typu pługowego dostosowana, szczególnie w zakresie ciężaru, do
wielkości i wyporności statku naukowo-badawczego s/y „Oceania”.
4.2.3.Wykonawca wykona montaż dodatkowej windy kotwicznej z napędem hydraulicznym (należy przy tym
wykorzystać w tym celu istniejące na statku instalacje hydrauliki siłowej).
4.2.4.Kotwica ma być umieszczona na miękkiej stalowej lub kevlarowej linie o długości 400 m, przy kotwicy ma
być natomiast umieszczone 10 m łańcucha kotwicznego.
4.2.5.Wykonawca zobowiązany jest wykonać mocowania kotwicy pod balkonem dziobowym. W ramach
przedmiotu zamówienia należy także wykonać stanowisko sterowania przy windzie do wciągania i wyciągania
dziobowej kotwicy badawczej. Schemat mocowania dziobowej kotwicy badawczej wskazany jest na Rysunku 1,
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
4.2.6.W skład zamówienia wchodzi montaż w kadłubie, w uzgodnionym miejscu na statku, przetwornika
echosondy badawczej dostarczonej przez Zamawiającego w miejscu dotychczasowego przetwornika.
4.2.7.Wykonawca zobowiązany jest poprowadzić przewody zasilające przetwornik echosondy nawigacyjnej do
pomieszczeń laboratorium.
4.3.Pokład
4.3.1.Modernizacja pokładu obejmuje wymianę okablowania grotmasztu, a także wykonanie nowych torów
kablowych i osłon ze stali nierdzewnej. Zakres wymiany obejmuje całość okablowania istniejącego na grotmaszcie.
4.3.2.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do uporządkowania systemu anten na wszystkich
masztach dla nowego wyposażenia sterówki według ustaleń z Zamawiającym. Uporządkowanie systemu
anten obejmuje: demontaż istniejących anten, w szczególności nieeksploatowanych i montaż nowych anten
wymaganych do nowego wyposażenia sterówki.
4.3.3.W skład zamówienia wchodzi wymiana wszystkich świateł nawigacyjnych na statku, dodanie niezbędnych
nowych świateł żaglowca, a także korekta położenia wszystkich świateł w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia świateł do nowej centralki na mostku dostarczonej przez
Zamawiającego.
4.3.4.W skład zamówienia wchodzi ewentualna częściowa wymiana lin takielunku stałego na bezanmaszcie w
zależności od wyników inspekcji lin przeprowadzonej przez klasyfikatora - Polski Rejestr Statków. Wymiana lin
będzie obejmowała dostawę i zamontowanie części takielunku stałego zakwestionowanego przez klasyfikatora
w ramach inspekcji.
4.3.5.Na pokładzie nadbudówki rufowej Wykonawca winien wykonać zamocowania dla 2 palet euro na Lewej
Burcie według szkicu – Rysunku 2 stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.
4.3.6.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienie winien zdemontować przelotki po nieistniejących windach
brasowych oraz wyrównać pokład.
4.3.7.W skład zamówienia wchodzi wykonanie z aluminium lekkiego trapu (według wzoru istniejącego trapu).
4.3.8.Do obowiązków Wykonawcy należy przedłużenie (rozbudowanie, dostawa elementów i montaż) istniejącego
pomieszczenia sterówki (nadbudówka wykonana z aluminium) o około 1,6m w stronę pomostu dziobowego. W
skład zamówienia wchodzi także demontaż okablowania, pulpitów, umeblowania i dotychczasowego wyposażenia
sterówki. Nowe rozmieszczenie okien i ich kąty nachylenia w trakcie wykonywania prac Wykonawca winien
uzgodnić z Zamawiającym. Szkic na Rysunku 3 stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ określający przewidywany
kształt nadbudówki wraz z rozmieszczeniem okien.
4.4.Wnętrza
4.4.1.Kabiny załogowe. Zakres przebudowy 12 kabin załogowych obejmuje demontaż całego wyposażenie kabin
i zamontowanie nowego wyposażenia. Nowe wyposażenie kabin, poza sytuacjami, gdy zostało to wyraźnie
oznaczone odmiennie, dostarcza Wykonawca.
a.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana instalacji sanitarnych – rur i armatury, położenie nowej
instalacji cieplnej od strony burt, wymiana szotów, położenie nowych płyt sufitowych oraz wymiana opraw
oświetleniowych (polegająca na dostawie i montażu plafonier chowanych w podsufitce) oraz głowic regulujących
nadmuch powietrza. Przedmiot zamówienia obejmuje także wymianę osprzętu elektrycznego, w tym wymianę
instalacji elektrycznej, doprowadzenie do kabin przewodów łączności internetowej, wewnętrznej łączności
statkowej oraz sygnalizacji ppoż.
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b.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania nowego wyposażenia kabin, w
tym mebli, tapicerki, okuć, etc., a następnie ich montażu. Meble winny zostać wykonane według umeblowania
dotychczasowego, a dodatkowo w każdej kabinie winny zostać dostarczone i zamontowane dwie szafki na ubrania
ratunkowe i dwie szafki na pasy robocze.
c.Wykonawca winien wymienić drzwi na nowe spełniające wymogi Polskiego Rejestru Statków.
d.W ramach przedmiotu zamówienia wchodzi konserwacja i - w miarę potrzeby - naprawa bulajów i blindklap, a
także wymiana wykładzin podłogowych w kabinach załogowych.
e.Szoty (ściany) kabin załogowych winny zostać wykonane w okleinie w kolorze jasny buk, wszystkie meble (np.
szafki, biurka, krzesła) powinny być wykonane w okleinie drewnopodobnej. Obicia wszystkich krzeseł, foteli, koi
winny zostać wykonane z tapicerki meblowej dostosowanej kolorystycznie do wykonanych mebli. Wykładziny
podłogowe w kabinach załogowych powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych, a ich kolorystyka winna
zostać dostosowana do pozostałego wyposażenia kabin.
4.4.2.Kabina 6-osobowa. Wykonawca winien dokonać podziału kabiny 6-cio osobowej na 2 kabiny 2-osobowe
według wskazań Zamawiającego z zachowaniem standardów wykonania pozostałych kabin załogowych.
a.Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia wszystkich instalacji: wodnej, elektrycznej, nadmuchu powietrza,
sanitarnych oraz dodania drzwi do jednej z kabin, a także postawienia ścianki działowej zgodnie z Rysunkiem nr
4, stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.
b.Wykonawca winien przebudować kabinę 6-osobową na 2 kabiny dwuosobowe zgodnie z Rysunkiem nr 4,
stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ w standardzie jak pozostałe kabiny.
c.Nową ściankę grodziową Wykonawca winien poprowadzić po krawędzi tylnej koi, a także doposażyć tylną kabinę
w umywalkę i szafę 2-osobową.
d.Pozostały zakres przebudowy winien być taki, jak w kabinach załogowych – wskazany w punkcie 4.4.1. a.-e.
4.4.3.Kabina nr 71 – przebudowa kabiny winna zostać dokonana po uprzednim sporządzeniu przez Wykonawcę
projektu kabiny, według uzgodnień z Zamawiającym. Zakres przebudowy winien być taki, jak w kabinach
załogowych – wskazany w punkcie 4.4.1. a.-e. Szkic zawarty na Rysunku 5 stanowiącym Załącznik nr 12 do
niniejszej Specyfikacji przedstawia zakładane przez Zamawiającego: układ i umeblowanie przebudowywanej
kabiny nr 71.
4.4.4.Kabina radiowa.
a.Wykonawca winien dokonać przebudowy kabiny radiowej na kabinę mieszkalną 1-osobową (kabina kapitana).
b.Kabina doposażona winna być w umywalkę, zabudowę wewnętrzną wraz z tapicerką, rogowe biurko należy
wyposażyć w szuflady i szafkę, doprowadzić telefon bezbateryjny oraz telefon statkowy oraz ewentualnie alarm
maszynowy. Telefon bezbateryjny oraz telefon statkowy dostarcza Zamawiający, pozostałe wyposażenie kabiny,
w tym armaturę dostarcza Wykonawca.
c.Plan przyszłego wnętrza wskazany jest na Rysunku 6 stanowiącym Załącznik nr 13 do SIWZ. Szczegóły
rozplanowania wnętrza i jego wyposażenia Wykonawca winien uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym, w
szczególności poprzez przygotowanie projektu kabiny kapitana do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
d.Pozostały zakres przebudowy winien być taki, jak w kabinach załogowych – wskazany w punkcie 4.4.1. a.-e.
e.Przebudowa kabiny radiowej winna być skoordynowana z pracami prowadzonymi na mostku (sterówce).
f.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi przeniesienie okablowania, demontaż istniejącego sprzętu i rozdzielnic
elektrycznych z kabiny radiowej na mostek.
4.4.5.Korytarze i schody.
Wykonawca winien dokonać wymiany szotów i płyt sufitowych, wymianę oświetlenia (polegającą na dostawie i
montażu plafonier chowanych w podsufitce), a także wymianę wykładzin podłogowych. Kolorystyka i materiały,
z jakich wykonane zostaną korytarze i schody winna odpowiadać kolorystyce i modernizacji określonej tak jak
dla kabin załogowych.
4.4.6.Salon rufowy.
a.Wykonawca winien wykonać projekt przebudowy zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi na Rysunku
nr 7, będącym Załącznikiem nr 14 do SIWZ.
b.Funkcje pełnione obecnie przez to pomieszczenie muszą pozostać niezmienione (funkcja wypoczynkowa i
rekreacyjna).
c.Salon rufowy Wykonawca winien wykonać według szkicu wskazanego powyżej, następnie dobrać i dostarczyć
tapicerkę skóropodobną (skóra syntetyczna), wykonać szafy z drzwiami szybowymi, zabudować magazyn
znajdujący się na Lewej Burcie z drzwiami i stelażami na sprzęt. Wykonawca winien wykonać trzy fotele z
tapicerką. W salonie należy przygotować miejsca i uchwyty do zamontowania: odbiornika TV/LCD, radia z
głośnikami, CD, MP3 oraz projektora komputerowego i ekranu (przedmiotowy sprzęt dostarcza Zamawiający).
Należy ponadto zabudować zamrażarkę zlokalizowaną na Lewej Burcie oraz właz kontrolny z pokładu (poprzez
wykonanie demontowalnej osłony maskującej właz inspekcyjny). Meble w salonie należy wykonać w okleinie
drewnopodobnej.
d.W miejscu obecnie zajmowanym przez barek na Lewej Burcie Wykonawca winien zbudować magazyn na sprzęt
naukowy.
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e.Do obowiązków Wykonawcy wchodzi przebudowa stołu z zabudowaną maszynką sterową poprzez jego
odnowienie (nowy stelaż, blat drewniany), wyłożenie nową okleiną drewnopodobną, zamontowanie nowych
manipulatorów i instalacji.
f.Zakres przebudowy salonu winien być ponadto taki, jak w kabinach załogowych – wskazany w punkcie 4.4.1.
a.-e.
4.4.7.Dziobowe pomieszczenie rekreacyjne.
a.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana wyposażenia pomieszczenia w pełnym zakresie z
zachowaniem istniejącego układu wyposażenia.
b.W pomieszczeniu ma być ponownie umieszczona szafka apteczna; jej szczegółową lokalizację należy ustalić z
Zamawiającym. Nową szafkę do apteczki statkowej Wykonawca winien wykonać według ustaleń z Zamawiającym.
Przewidywany przez Zamawiającego układ pomieszczenia i jego zabudowy z miejscem montażu apteczki
zakładowej przedstawia szkic na rysunku nr 8 stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji.
c.Kabina rekreacyjna na dziobie będzie wyposażona w odbiornik TV/LCD oraz radio z głośnikami i CD/MP3.
W kabinie rekreacyjnej należy przygotować miejsca i uchwyty do zamontowania: odbiornika TV/LCD, radia z
głośnikami oraz CD, MP3 (przedmiotowy sprzęt dostarcza Zamawiający).
d.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wyposażenie w 3 fotele z nową tapicerką skóropodobną (skóra
syntetyczna).
e.Pozostały zakres przebudowy winien być ponadto taki, jak w kabinach załogowych – wskazany w punkcie 4.4.1.
a.-e.
4.4.8.Messa.
a.W skład zamówienia wchodzi przebudowa messy.
b.Przebudowa winna zostać zrealizowana przy założeniu, że dotychczasowe funkcje pomieszczenia (jadalni) nie
ulegają zmianie.
c.Projekt zabudowy i nowych mebli uzgodnić z Zamawiającym, przy czym pokrycie siedzeń należy obić
skóropodobną wykładziną (skóra syntetyczna) wraz z oparciami oraz zamontować bakisty pod wszystkimi
siedzeniami.
d.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i zainstalowanie nowych estetycznych grzejników o
wymiarach i mocy jak zainstalowane dotychczas.
e.Pozostały zakres przebudowy winien być taki, jak w kabinach załogowych – wskazany w punkcie 4.4.1. a.-e.
f.Przewidywany przez Zamawiającego układ pomieszczenia i jego zabudowy przedstawia szkic na rysunku nr 9
stanowiącym Załącznik Nr 16 do niniejszej Specyfikacji.
4.4.9.Kuchnia i pentra.
a.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi demontaż całego wyposażenia kuchni.
b.Do obowiązków Wykonawcy wchodzi wykonanie projektu nowej zabudowy obu pomieszczeń na podstawie
wykazu urządzeń i wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego, a po jego zaakceptowaniu przez
Zamawiającego - montaż nowego wyposażenia kuchni i pentry w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykaz urządzeń
i wyposażenia przewidzianych do montażu dostarczanych przez Zamawiającego jest następujący:
1) Kuchnia:
1.Stół roboczy - szt.3
2.Szafka wisząca -szt.2
3.Stół ze zlewem 2-komorowym- szt.1
4.Okap-szt.1
5.Separator tłuszczu-szt.1
6.Patelnia elektryczna-szt.1
7.Kuchnia elektryczna-szt.1
8.Piec konwekcyjno parowy-szt.1
9.Podstawa pod piec konwekcyjno parowy-szt.1
10.Automatyczny uzdatniacz wody-szt.1
11.Stół chłodniczy z agregatem-szt.1
2) Pentra:
1.Szafka wisząca z drzwiami suwanymi-szt.3
2.Stół roboczy z szafkami-szt.1
3.Stół ze zlewem2-komorowym i szafką z drzwiami suwanymi i miejscem na kosz-szt.1
4.Stół z szafką z drzwiami suwanymi-szt.1
5.Stół roboczy z miejscem na zmywarkę-szt.1
6.Separator tłuszczu-szt.1
7.Zmywarka podblatowa-szt.1
8.Automatyczny uzdatniacz wody-szt1
9. Szafa chłodnicza podblatowa-szt.1
10.Uchwyt wiszący na tależe-szt.1
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11.Uchwyt wiszący na kubki-szt.1
c.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi przystosowanie instalacji ścieków szarych (młynek do odpadów
żywnościowych wraz z kratkami i przewodami odprowadzającymi) do współpracy z nową oczyszczalnią ścieków.
d.Wykonawca winien wykonać nowe izolacje szotów.
e.Wykonawca winien wykonać nowe polimerowe wylewki podłogowe.
f.Wykonawca winien dokonać wymiany całości instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym rozdzielnice i kable).
g.W pentrze należy zamontować dostarczone stoły według szkicu, ustawić piętrowo lodówkę i zmywarkę,
zamontować zlew jednokomorowy z osuszeniem i młynkiem do odpadów oraz dodatkowy kran na giętkim
przewodzie, zamontować mikrofalówkę i opiekacz. Urządzenia i wyposażenie przewidziane do zamontowania w
pentrze wskazane są powyżej w pkt b.
h.W Kuchni statkowej należy wykonać ustawienia urządzeń według szkicu, zamontować wszystkie nowe
urządzenia wymienione powyżej w pkt b, a także stół roboczy z nierdzewnej stali, nowy zlew dla mycia rąk.
Zlewozmywak należy doposażyć w fajkę na giętkim przewodzie.
i.Pozostały zakres przebudowy winien być taki, jak w kabinach załogowych – wskazany w punkcie 4.4.1. a.-e.
j.Wymagana jest koordynacja prac prowadzonych przez wykonawcę w kuchni z wykonawcą prac w chłodni
prowiantowej w celu umożliwienia równoległego wykonywania prac z zachowaniem możliwości przeprowadzenia
wszystkich wymaganych przewodów i instalacji, a także dostarczenia i zamontowania wyposażenia kuchni i pentry.
k.Wykonawca powinien również wykonać nowe oprawy oświetleniowe chowane w podsufitce.
l.Przewidywany przez Zamawiającego układ kuchni i pentry oraz ich zabudowy przedstawia szkic na Rysunkach
nr 10 i 11 stanowiących Załączniki nr 17 i 18 do niniejszej Specyfikacji.
4.4.10.Pomieszczenia warsztatowe na dziobie.
a.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana płyt sufitowych i oświetlenia.
b.Wykonawca winien wymienić grzejniki elektryczne na nowe o wymiarach i mocy jak zainstalowane dotychczas.
c.Do obowiązków Wykonawcy wchodzi wykonanie nowej zabudowy szafek według wskazówek Zamawiającego
z zachowaniem dotychczasowego układu i wielkości szafek.
d.W obu pomieszczeniach należy wykonać nową antypoślizgową, polimerową wylewkę podłogową.
4.4.11.Pomieszczenia sanitarne.
a.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi modernizacja 5 pomieszczeń wraz z wymianą instalacji sanitarnych
i elektrycznych oraz armatury na nową.
b.W trzech pomieszczeniach Wykonawca winien zlikwidować istniejące stalowe ścianki działowe i drzwi do WC.
c.Kabiny WC i prysznice – należy zabudować płytami i wykładziną przeznaczonymi do pomieszczeń sanitarnych
na statku i pozwalającymi na łatwe zmywanie i utrzymanie czystości, zaopatrzonymi w zabezpieczenia
antypoślizgowe; zmienić usytuowanie muszli w WC damskim i męskim odpowiednio do układu przebudowanych
pomieszczeń, oraz zlikwidować ścianki działowe. Pralnię należy wyposażyć w nową pralkę z wsadem górnym o
pojemności jednego wkładu nie mniejszej niż 6 kg odzieży i szybkości wirowania nie mniejszej niż 800 obrotów/min
oraz suszarkę, zabudować dużą umywalkę i lustra – zabudowa ścian w standardzie jak w pozostałych kabinach.
Według tego samego standardu należy wykonać zabudowę w WC przy mostku.
d.Wykonawca winien założyć nowe materiały izolacyjne na ściany, z częściowym osłonięciem rurociągów
przechodzących przez pomieszczenia sanitarne.
e.Wykonawca winien wykonać nowe sufity i oświetlenie schowane w podsufitce.
a.Wykonawca winien wykonać nowe polimerowe i antypoślizgowe wylewki podłogowe.
b.Szczegóły projektu i rodzaj użytych materiałów wymagają zaakceptowania przez Zamawiającego w
szczególności poprzez przygotowania projektu kabin i ich zabudowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
4.4.12.Sterówka (mostek).
a.W skład przedmiotu zamówienia na wykonanie przebudowy sterówki wchodzą dostawa oraz demontaż
istniejącego i montaż nowego wyposażenia, a także niezależnie od wykonania projektu tego pomieszczenia, prace
projektowe pulpitów manewrowo – kontrolnych.
b.Wykonawca winien wykonać projekty pulpitów manewrowo – kontrolnych ściśle współpracując z Zamawiającym
(kapitanem statku). Przewidywany przez Zamawiającego układ pomieszczenia i jego zabudowy z miejscem
montażu pulpitów manewrowo – kontrolnych oraz ich układem przedstawia szkic na rysunku nr 12 stanowiącym
Załącznik nr 19 do niniejszej Specyfikacji.
c.Zamawiający dopuszcza, aby projekt pulpitów manewrowo – kontrolnych oraz sposób ich wykonania był
analogiczny jak na żaglowcu "Dar Młodzieży". Zamawiający w razie potrzeby zobowiązuje się do pośredniczenia
w uzyskaniu zezwolenia na wejście na teren żaglowca "Dar Młodzieży" z możliwością zapoznania się z układem
pulpitów manewrowo – kontrolnych w jego sterówce.
d.Wymagana jest koordynacja przebudowy sterówki z pracami przy automatyce układu napędowego, sterowania
żaglami i pracami w kabinie radiowej.
e.Wyposażenie sterówki dostarcza Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany do demontażu, zabezpieczenia, a następnie zamontowania na mostku
następujących istniejących urządzeń zainstalowanych aktualnie w kabinie radiowej:
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1)2 sztuki GPS,
2)Inmarsat C,
3)Żyrokompas Anschutz wraz z autopilotem,
4)Radar JRC,
5)Tyfon,
6)Navtex,
7)Rejestrator kamer wraz z okablowaniem,
8)UKF ( ręczne ) 3 szt. GMDSS wraz z prostownikami,
9)Radiostacja KF Sailor,
10)2 x UKF Saflor (GMDSS),
11)1 x UKF manewrowa,
12)AIS,
a także zamontowania na mostku następujących nowych, dostarczonych przez Zamawiającego urządzeń:
1)radar nawigacyjny,
2)urządzenia rozbudowanego systemu Map Elektronicznych ECDIS (monitor 19'', komputer w obudowie desktop,
zasilacz UPS, a także dodatkowy monitor 19" do montażu w laboratorium naukowym,
3)sonar nawigacyjno - ochronny,
4)odbiornik map pogodowych z anteną aktywną,
5)odbiornik Navtex,
6)tablica świateł nawigacyjnych,
7)wycieraczki poziome z podgrzewaniem,
8)wiatromierz,
9)centralka p.poż.,
10)szerokopasmowy wzmacniacz antenowy TV/FM/AM,
11)rozgłośnia manewrowa, telefony bezbateryjne,
12)centrala telefoniczna,
13)kompas magnetyczny,
14)odbiornik komunikacyjny bez anteny z zasilaczem (należy podłączyć odbiornik komunikacyjny, a w tym celu
należy wykorzystać antenę istniejącą na sterówce),
15)dwa komplety halogenowych reflektorów - szperaczy zdalnie sterowanych,
16)system łączności satelitarnej (służący do transmisji danych).
f.Wykonawca winien wykonać prace przy układaniu torów kablowych.
4.4.13.Systemy wentylacji i klimatyzacji.
a.Wykonawca winien wykorzystać przebudowę wnętrz w celu przeprowadzenia przeglądu i udrożnienia systemu
kanałów wewnętrznych wentylacji i klimatyzacji.
b.W skład zamówienia wchodzi zatem uporządkowanie systemu kanałów wewnętrznych jw.
c.Wykonawca winien wykonać czyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz dokonać regulacji wydatków powietrza
w poszczególnych pomieszczeniach.
4.4.14.Ostateczne projekty i rodzaj użytych do wykonania prac wskazanych w punktach 4.4.1.-4.4.13. materiałów
Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpienia do ich wykonania.
4.5. Pomieszczenia naukowo – badawcze.
4.5.1. Laboratoria komputerowe (2 laboratoria).
a.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana mebli, stołów i szafek, blaty należy obłożyć materiałem
antypoślizgowym, wokół blatów zamontować nierdzewne relingi, zamontować nierdzewny reling na szocie wzdłuż
stołów,
b.w razie konieczności (występowania ubytków lub uszkodzeń) należy uzupełnić wylewkę podłogową,
c.w skład zamówienia wchodzi wymiana grzejników na nowe o wymiarach i mocy jak zainstalowane dotychczas,
d.Wykonawca winien zamontować półki nad stołami szersze o 5 cm z rantem 2 centymetrowym wraz z relingiem,
e.Wykonawca winien odtworzyć półki narożne pod komputery optyczne (komputery stacjonarne z wyposażeniem
do badań optycznych),
f.Wykonawca winien zamocować w podłodze mocowania do krzeseł (po 2 szt.),
g.Wykonawca winien rozbudować sieć odbioru obrazu z kamery na szpardeku do laboratoriów  komputerowych i
na mostek (dostarczenie i wykonanie nowego okablowania ze szpardeku do laboratoriów  komputerowych),
h.Wykonawca winien także dostarczyć i zamontować odpowiednie (odpowiadające wymiarami dotychczasowym,
przystosowane do pracy przy stanowiskach komputerowych) krzesła (łącznie 4 szt., dla każdego z laboratorium
po 2 szt.).
4.5.2. Laboratorium izotopowe.
a.Wykonawca winien zaślepić wylot klimatyzacji istniejący w laboratorium,
b.W skład zamówienia wchodzi wymiana wentylatora wyciągowego na nowy o wymiarach i mocy jak zainstalowany
dotychczas,
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c.Wykonawca winien wykonać instalację nawiewową wraz z wentylatorem i filtrami dostosowanymi do kubatury
laboratorium,
d.Wykonawca winien obłożyć ściany, sufit oraz digestorium płytami teflonowymi,
e.W skład zamówienia wchodzi wymiana baterii wodnej na teflonową,
f.W skład zamówienia wchodzi także wymiana kranu wody morskiej na teflonowy z gwintowaną końcówką,
g.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować oświetlenie w digestorium (lampa gazoszczelna) z wyłącznikiem
na zewnątrz digestorium,
h.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować stoły, szafki stojące i wiszące ze stali nierdzewnej oraz zlew z
polipropylenu wzorując się na wymiarach i układzie zabudowy istniejącej,
i.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować fartuchy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej nad stołami,
j.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować oświetlenie halogenowe wpuszczane w sufit (5 szt.),
k.Wykonawca winien doprowadzić wodę zaburtową z pomieszczenia steru strumieniowego do laboratorium
izotopowego (pompa teflonowa, kran teflonowy, dwie rury teflonowe 1 cal do laboratorium izotopowego i mokrego
zlokalizowanego na Lewej Burcie; pompa teflonowa powinna mieć wydajność nie mniejszą niż 30 litrów na minutę),
l.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować nawiew wraz z nagrzewnicą na Lewej Burcie – pozwalający na
utrzymanie w laboratorium temp. 21 stopni C. Nawiew musi być wyposażony w układ filtrów oczyszczających
powietrze w laboratorium oraz mieć wydajność powodującą powstanie niewielkiego nadciśnienia w pomieszczeniu
laboratorium,
m.Wykonawca winien wymienić wylewkę podłogową na nową, antypoślizgową posadzkę polimerową.
4.5.3. Laboratorium mokre.
a.W skład zamówienia wchodzi demontaż istniejących mebli i fartuchów,
b.Wykonawca winien dospawać do pilersa uchwyt na listwę przypodłogową,
c.Wykonawca winien dorobić na szocie uchwyty na listwy oraz uzupełnić brakującą listwę,
d.Wykonawca winien zlikwidować gniazda elektryczne 380 V w laboratorium (należy jedynie pozostawić gniazdo
po prawej burcie od strony rufy),
e.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować nierdzewne meble (stoły, szafki stojące i wiszące ) oraz zlewy
 laboratoryjne (3 szt.) wraz z bateriami teflonowymi wody słodkiej i słonej. Dostarczyć i zamontować fartuchy
nierdzewne nad stołami,
f.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować umywalkę nierdzewną o wymiarach max.szer.39 cm, głębokość
28 cm, wraz z baterią wodną z małą wylewką,
g.Wykonawca winien zdemontować i zaślepić rurociągi po starej destylarce wody,
h.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować półkę pod suszarkę małą na Prawej Burcie oraz zamontować
istniejącą suszarkę,
i.Wykonawca winien zakupić i zamontować suszarkę laboratoryjną w miejsce istniejącej na Lewej Burcie od strony
rufy,
j.Wykonawca winien przesunąć 3 studzienki podłogowe w najniższe punkty pokładu w laboratorium,
k.W skład zamówienia wchodzi renowacja drzwi wodoszczelnych na rufie, wymiana uszczelek, wymiana izolacji
międzydrzwiowej, wymiana śrub na nierdzewne, renowacja rygli,
l.Wykonawca winien po wymianie szalunków zamontować stelaże naścienne,
m.Wykonawca winien wymienić wylewkę podłogową w laboratorium oraz na schodach na nową, antypoślizgową
posadzkę polimerową.
n.Wykonawca winien zamontować oświetlenie halogenowe wpuszczone w sufit Lewej Burty – 4 szt., Prawej Burty
– 7 szt., schody – 2 szt.,
o.W skład zamówienia wchodzi wymiana grzejnika na nowy o wymiarach i mocy jak zainstalowany dotychczas,
p.Wykonawca winien wyciąć zbędny fundament po digestorium, zaślepić i wyrównać podłogę laboratorium w tym
miejscu.
4.5.4. Laboratorium analityczne.
a.W skład zamówienia wchodzi demontaż istniejących mebli i szotów,
b.Wykonawca winien powiększyć pomieszczenie w kierunku rufy do ostatniego bulaja na lewej burcie,
c.W pomieszczeniu należy zainstalować destylarkę wody (minimalna wydajność 20 l na dobę), zamrażarkę
głębokiego mrożenia, lodówkę (może być pod stołem) - wskazane urządzenia do montażu dostarcza Zamawiający,
d.Wykonawca winien zdemontować i zaślepić rurociąg sprężonego powietrza,
e.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować oświetlenie na suficie pomieszczenia z możliwością włączania
sekcyjnego (6 lamp), oraz zamontować oświetlenie pod szafką i nad stołem dziobowym,
f.Wykonawca winien zamontować meble uprzednio zdemontowane w tym laboratorium,
g.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować drzwi rozsuwane do pomieszczenia – szer. 80 cm odpowiadające
wymogom PRS,
h.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować zlew oraz kran teflonowy wody słodkiej,
i.Wykonawca winien wymienić rurociągi wodne na nowe,
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j.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować teflonowy kran wody morskiej z końcówką gwintowaną o średnicy
odpowiadającej średnicy dotychczasowej,
k.Wykonawca winien zamontować salinometr i podstawę spektrofotometru,
l.Wykonawca winien blaty stołów wyłożyć materiałem antypoślizgowym,
m.Wykonawca winien zamontować nierdzewne relingi wzdłuż blatów,
n.Wykonawca winien zakupić i zamontować dwie otwierane do góry zamrażarki przemysłowe (o temperaturze - 22
st. C) o pojemności minimum 200 l każda i wymiarach odpowiadających wymiarom dotychczasowych zamrażarek,
na korytarzu przy spekordzie,
o.Wykonawca winien zamontować istniejący klimatyzator oraz poprowadzić rurę odprowadzającą ciepłe powietrze
do istniejącego wentylatora nad zamrażarkami,
p.Wykonawca winien zamontować dostarczone przez Zamawiającego UPS w obecnej szafie na korytarzu przy
laboratorium.
4.5.5. Pompownia.
a.Wykonawca winien wykonać i zamontować fundamenty istniejących pomp próżniowych (2 szt.),
b.Wykonawca winien podłączyć pompy próżniowe do istniejącego rurociągu oraz do zasilania i presostatu,
c.W skład zamówienia wchodzi renowacja drzwi wodoszczelnych do sterowni wind – wymiana izolacji,  cynkowanie
rygli, montaż zatrzasku klamkowego, nowe wkręty nierdzewne.
4.5.6. Pokład rufowy.
a.W skład zamówienia wchodzi zmiana ustawienia wind hydrologicznych w stosunku do nowej bramownicy - ich
demontaż i ponowny montaż odpowiednio do wykonanej bramownicy,
b.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować wentylator wyciągowy z salonu rufowego dostosowany do
pomieszczenia o kubaturze nie mniejszej niż 80 m3,
d.Wykonawca winien wspawać i uszczelnić przejścia kablowe z pokładu do laboratorium komputerowego
znajdujące się pod szafą elektryczną,
e.Wykonawca winien przenieść rufową lampę nawigacyjną w okolice szpardeku,
f.W skład zamówienia wchodzi wymiana rury odgradzającej windy pomiarowe na nierdzewną,
g.W skład zamówienia wchodzi remont ramienia teleskopowego dźwigu ATLAS (demontaż, piaskowanie,
ocynkowanie elementów ramienia na zimno, malowanie co najmniej dwukrotne odpowiednie do charakterystyki
urządzenia, wymiana uszczelnień tłokowych po rewizji stosownie do ich stanu po demontażu ramienia).
4.5.7.Ważne uwagi zbiorcze.
a.Należy dostarczyć, zamontować i podłączyć (wraz z wykonaniem okablowania) repetytory echosondy i GPS we
wszystkich laboratoriach,
b.Należy dostarczyć, zamontować i podłączyć (wraz z wykonaniem okablowania) elektroniczne zegary matki (czas
lokalny i czas UTC) oraz repetytory we wszystkich laboratoriach, messie i salonie rufowym,
c.Należy doprowadzić sieć GPS do wszystkich laboratoriów,
d.Sygnał z integratora siecią informatyczną należy rozdzielić na wszystkie laboratoria,
e.Przeprowadzić kabel skrętkę pomiędzy tablicami pomiarowymi a zbiorczą tablicą pomiarową,
f.Należy odtworzyć wszystkie tablice pomiarowe w laboratoriach i na pokładzie rufowym (7 szt. tablic według wzoru
tablic istniejących),
g.W skład zamówienia wchodzi wymiana płyt sufitowych i opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach
laboratoryjnych.
4.6.Pozostałe elementy do wykonania.
4.6.1.Należy zaprojektować i wykonać dodatkowe ujęcie wody zaburtowej dla celów badawczych na dziobie statku
na głębokości 1,5 m od linii zanurzenia, wyposażone w pompę teflonową o wydajności nie mniejszej niż 30 litrów/
min., zawór zaburtowy pokryty teflonem.
4.6.2.Należy dostarczyć i podłączyć rurociąg teflonowy od pompy teflonowej wskazanej w pkt 4.6.1. biegnący do
laboratorium izotopowego i mokrego na rufie.
4.6.3.W skład zamówienia wchodzi instalacja czujników ciśnieniowych do pomiaru ilości paliwa w zbiornikach 7LB,
7PB oraz 5LB i 5PB,
4.6.4.Wykonawca winien wymienić aluminiowe płyty podłogowe w siłowni na nowe aluminiowe płyty podłogowe,
4.6.5.W skład zamówienia wchodzi dostawa i instalacja systemu sygnalizacji p.poż. z czujkami we wszystkich
pomieszczeniach i centralką na mostku zgodnej z wymogami PRS,
4.6.6.W systemie CO2 Wykonawca winien zlikwidować mechaniczne cięgła zrywania zaworu i butli pilotowej i
wprowadzić zdalne sterowanie pneumatyczne.
4.6.7.Dodatkowa pompa wody morskiej – w pomieszczeniu steru strumieniowego należy wymienić istniejącą
pompę wody morskiej na pompę o mocy 1 kW i ciśnieniu roboczym 3 bar (typu Grundfos lub równoważna) –
rurociąg tłoczny pompy wyprowadzić na pokład, zakończyć zaworem (ok. 1 cala). Wykonawca winien wyprowadzić
na zewnątrz przyciski start – stop pompy (nadbudówka dziobowa).
4.6.8.Studzienki ściekowe na rufie – Wykonawca winien wykonać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
dwie studzienki na pokładzie rufowym o pojemności ok. 50 l każda. Szczegółowe wymiary wynikać będą z



13/ 27 ENOTICES_Zdunowska 05/05/2010- ID:2010-056694 Formularz standardowy 2 — PL

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kadłuba, pokładu, wnętrza oraz pozostalych
elementów statku naukowo-badawczego s/y Oceania
dostępnej przestrzeni pod szalunkami w pomieszczeniu poniżej. Odpływy ze studzienek należy wykonać rurą 100
mm do poziomu wody.
4.6.9.Uszczelnienie trzonu steru – zaprojektować i wykonać dodatkowe uszczelnienie poniżej dławicy sznurowej
trzonu sterowego. W celu usunięcia istniejącego przecieku na dławicy sznurowej trzonu sterowego należy zmienić
konstrukcję trzonu steru poprzez zastosowanie dodatkowej lub innej dławicy w stosunku do istniejącej. W skład
zamówienia wchodzi demontaż, piaskowanie i przegląd płetwy steru.
4.6.10.W skład zamówienia wchodzi wykonanie i montaż nowego, stalowego zbiornika paliwa o pojemności ok.
25 litrów do agregatu awaryjnego, ze wskaźnikiem poziomu paliwa i podłączenie do agregatu.
5.Urządzenia, części i materiały. Wszystkie maszyny, urządzenia, instalacje, części, meble, materiały niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienie oraz ich transport zapewnia Wykonawca w ramach oferty, za wyjątkiem
urządzeń, które dostarczy Zamawiający wskazanych każdorazowo w powyższych punktach.
6.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów i części oraz gotowych produktów.
Wycena Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie niezbędne technologicznie prace związane z wykonaniem
poszczególnych pozycji powyższej specyfikacji remontowej oraz przeprowadzenie prac utylizacji odpadów, w tym
odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego.
7.Wszelkie urządzenia, sprzęt, materiały, części i podzespoły użyte do montażu, wyposażenie, jak również meble
zamontowywane na s/y "Oceania" celem wykonania niniejszej umowy muszą być fabrycznie nowe oraz sprawne
i dobre jakościowo.
8.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim takiej jak:
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji, certyfikaty
i atesty dla dostarczonych i nowo montowanych urządzeń, materiałów, części, wyposażenia oraz całych systemów.
9.Wykonawca zapewnia uruchomienie zamontowanych urządzeń (w tym radaru i echosondy) oraz przeprowadza
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego próby ich działania i dokonuje ewentualnej regulacji.
10.Wszelkie urządzenia, sprzęt, wyposażenie, jak również meble wymontowane z s/y "Oceania" celem
zamontowania nowych podlegają utylizacji przez Wykonawcę, za wyjątkiem wskazanych pisemnie Wykonawcy
przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, które to ruchomości pozostają własnością Instytutu
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie i muszą zostać mu przekazane w trakcie realizacji prac. W okresie
pomiędzy ich demontażem i przekazaniem Zamawiającemu należy te wskazane urządzenia i sprzęt odpowiednio
zabezpieczyć.
11.Koszty zaplecza prac. W związku z trwającą w terminie 9 września 2010 r.- 30 listopada 2010 r. zasadniczą
modernizacją siłowni s/y „Oceanii” przez Gdańską Stocznię Remontową w Gdańsku Wykonawca ponosi koszty
eksploatacyjne związane z wykonywaniem prac i zapleczem robót na terenie GSR. Ponieważ statek znajdować
się będzie w doku i na terenie Gdańskiej Stoczni „Remontowej” im. J. Piłsudskiego Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu nr 1, 80-958 Gdańsk, Zamawiający przedstawia Koszty i warunki wykonywania
prac na terenie GSR, które szczegółowo są podane w Załączniku nr 20 do niniejszej Specyfikacji. Wykonawca
winien skalkulować przedmiotowe koszty w ramach ceny oferty. Ponadto Wykonawca w okresie wykonywania
prac na statku jest zobowiązany do niezakłóconej współpracy i koordynacji wykonywania prac remontowo-
modernizacyjnych z innymi uczestnikami procesu remontowo-modernizacyjnego.
12.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także zabezpieczenie statku na czas remontu i modernizacji w
zakresie wykonywanych robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż, ubezpieczenie prac, zabezpieczenie instalacji
elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej statku w zakresie wykonywanych robót, obsługa dźwigowa, utylizacja
odpadów i niezbędny transport, w zakresie wykonywanych robót zabezpieczenie statku i jego wyposażenia przed
uszkodzeniami podczas remontu i modernizacji, koszty związane z wykorzystywaniem mediów, itp.
13.Wymogi co do wykonania usługi:
13.1.prowadzenie „Dziennika modernizacji”, w którym odnotowywane będą wykonane prace.
13.2.wykonanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu usługi i przekazanie jej Zamawiającemu – w trzech
egzemplarzach.
13.3.po zakończonej modernizacji należy przeprowadzić próby morskie z udziałem Zamawiającego oraz
ewentualnym udziałem inspektorów PRS lub innych organów lub instytucji. W czasie prób Wykonawca winien
wykonać końcowe regulacje i ustawienia w zakresie wykonanych prac.
14.Nadzór nad wykonaniem prac.
14.1.Wszystkie prace podlegające nadzorowi klasyfikatora muszą być przekazane inspektorom Polskiego
Rejestru Statków, a stosowne dokumenty niezbędne do uzyskania klasyfikacji - przekazane Zamawiającemu.
Zakres remontu i modernizacji może ulec zmianie w związku z zaleceniami inspektora PRS.
14.2.Odbiór końcowy robót przez Zamawiającego nastąpi po pozytywnym przeprowadzeniu prób morskich,
uprzednim wystawieniu przez PRS protokołów z dokonanych przeglądów dotyczących remontu i modernizacji
statku oraz po wystawieniu (przedłużeniu) przez Urząd Morski w Gdyni Karty bezpieczeństwa statku, chyba że
brak wystawienia (przedłużenia) przez Urząd Morski w Gdyni Karty bezpieczeństwa statku nie będzie miał związku
z pracami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.
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15.Etapowość prac. Zamówienie będzie realizowane etapowo, stosownie do harmonogramu prac – etapów
wyszczególnionych w punkcie I.4.1-4.6.SIWZ, uzgodnionego przez Strony w terminie do 14 dni od zawarcia
umowy.
16.Płatności. Płatności będą dokonywane następująco:
16.1.Płatności częściowe – są dopuszczalne po wykonaniu i zamknięciu danego etapu prac (kadłub, pokład,
wnętrza, pomieszczenia naukowo-badawcze lub elementy różne) według wyceny ofertowej Wykonawcy w
terminie do 30 dni po przedłożeniu i odbiorze tych prac bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz dostarczeniu
prawidłowo wystawionej faktury.
16.2.Końcowa płatność – po zakończeniu remontu/modernizacji oraz po pozytywnym wykonaniu prób morskich
w obecności przedstawiciela instytucji klasyfikacyjnej (PRS) oraz pozytywnych wynikach rozruchów urządzeń.
Końcowa płatność nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
17.Gwarancja. Zamawiający wymaga, aby montaż urządzeń firmowych nie skutkował utratą ich gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres minimum 24
miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Na zamontowane urządzenia
firmowe – gwarancja nie krótsza niż według wskazań producentów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
poszczególne gwarancje producentów.
18.Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert.
19.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych.
20.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgodnie, z którym w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, można
udzielić dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień uzupełniających, które stanowią nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Konieczność
udzielenia zamówień uzupełniających może pojawić się w szczególności ze względu na oszczędności wynikające
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotową usługę w zakresie
naprawy i modernizacji statku.
21.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm.) o wartości zamówienia, przekraczającej kwoty określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 224, poz. 1795).

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
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w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
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LUB
Rozpoczęcie

09/09/2010 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie 30/11/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
1.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert.
2.Wysokość wadium wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
3.Wadium Wykonawca może wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie:
a)pieniężnej,
b)poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancji bankowych,
d)gwarancji ubezpieczeniowych,
e)poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4.W przypadku, gdy:
a) oferta nie będzie zabezpieczona wadium,
b) wadium zostało wniesione w formie innej niż określił Zamawiający,
c) wadium zostało wniesione w wysokości mniejszej niż określił Zamawiający,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z dalszej części postępowania.
5.Wadium w akceptowanej przez Zamawiającego formie należy wnieść do momentu ostatecznego składania ofert.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Instytutu Oceanologii PAN –
Bank Milenium S.A. 58 1160 2202 0000 0000 6192 0486.
6.Na przelewie należy umieścić adnotację:
„Wadium na usługę zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kadłuba, pokładu wnętrza oraz pozostałych
elementów statku naukowo-badawczego s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii PAN” .
7.Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
8.Warunki zwrotu i utraty wadium określa ustawa Prawo zamówień publicznych.
9.Dokumenty dotyczące ustanowienia wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres związania
Wykonawcy ofertą.

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy
regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
a)posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie, tj. zrealizował (rozpoczął i zakończył) należycie w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - to w tym okresie -
minimum 2 usługi budowy lub modernizacji statku morskiego obejmujące w swym zakresie wyposażenie wnętrz
kabin statku - o wartości nie mniejszej niż 4,5 mln zł brutto każda usługa,
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b)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– zapewniających wykonanie zamówienia – w postaci dysponowania kierownikiem prac modernizacyjno-
remontowych posiadającym doświadczenie w kierowaniu pracami związanymi z budową lub modernizacją statku
morskiego obejmującymi w swym zakresie wyposażenie wnętrz kabin statku oraz projektantem posiadającym
doświadczenie przy projektowaniu budowy lub modernizacji statków morskich,
c)posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – w postaci:
c.1) posiadania środków obrotowych lub zdolności kredytowej na poziomie minimum 4,5 mln zł,
c.2) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
o sumie ubezpieczenia minimum 4,5 mln zł.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

W zakresie warunku (posiadania sytuacji
ekonomicznej i finansowej - posiadania środków
obrotowych lub zdolności kredytowej na poziomie
minimum 4,5 mln zł - ocena spełnienia warunku nastąpi
na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów wskazanych w punkcie IV.1.1 i IV.1.4
SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o
spełnieniu tego warunku oraz informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy na poziomie minimum
4,5 mln zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o
którym mowa w III.1.c.1., polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, wymaga się przedłożenia informacji, o
której mowa w punkcie IV.1.4. SIWZ, dotyczącej
tych podmiotów.W zakresie warunku (posiadania
sytuacji ekonomicznej i finansowej) - ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów wskazanych w punkcie
IV.1.1 i IV.1.5 SIWZ. Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie
(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ) o spełnieniu tego warunku w punkcie
III.1.c.2. oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia o wartości minimum 4,5 mln.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów
wskazanych w rozdziale IV pkt. 1 ppkt. 1 i
3 SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
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oświadczenia o spełnianiu warunku dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ)
oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia zawierającego kierownika
prac modernizacyjno-remontowych posiadającego
doświadczenie w kierowaniu pracami związanymi
z budową lub modernizacją statku morskiego
obejmującymi w swym zakresie wyposażenie
wnętrz kabin statku oraz projektanta posiadającego
doświadczenie przy projektowaniu budowy lub
modernizacji statków morskich, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakres wykonywanych przez nich czynności
oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do SIWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony.
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami
niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia,
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena
spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny
dokument wystawiony przez podmiot oddający
Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców

LUB  Przewidywana minimalna liczba a  , jeżeli właściwe,  maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert

tak nie
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IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena
LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1.

2.

3.

4.

5.

Kryteria Waga

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
IO/DT/1161/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 15/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
Miejsce (jeżeli dotyczy): Instytut Oceanologii PAN
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgodnie, z którym w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, można
udzielić dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień uzupełniających, które stanowią nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Konieczność
udzielenia zamówień uzupełniających może pojawić się w szczególności ze względu na oszczędności wynikające
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotową usługę w zakresie
naprawy i modernizacji statku.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

PL-00-582

Kraj: Polska Tel.: (48-22) 458 77 77

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Bagatela 12

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

Kraj: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Bagatela 12

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

Kraj: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
05/05/2010  (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):
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ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr  NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
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