
Załącznik nr 20 - Koszty i warunki wykonywania prac na terenie GSR

1. Opłata za postój przy nabrzeżu 1 doba 525,00 zł
2. Udostępnienie dźwigu nabrzeżowego/dokowego za 1 godz.  500,00 zł
3. Energia elektryczna p/odłącznie 3.000,00 zł

Cena za 1 kWh 0,60 zł
4. Sprężone powietrze p/odłącznie 2.000,00 zł 

Cena za 1 godz. 30,00 zł
5. Woda sł. p/odłącznie 2.000,00 zł

cena za 1 m3 4,00 zł
6. Linia p-poż p/odłącznie 2.500,00 zł 
7. Dozór podłączeń stałych za dobę  1.680,00 zł
8. Odbiór utylizacja fekali za 1m3 3000,00 zł
9. Podstawienie i opróżnienie pojemnik na śmieci odpady 1 poj. 4 m3/doba 450,00 zł
10. Przygotowanie doku 6.000,00 zł
11. Podłącznie/odłączenie oświetlenia jednostki na doku 3.200,00 zł
12. Postój w doku za 1 dobę 3.500,00 zł
13. Holowniki za/wydokowanie 25.600,00 zł
14. Pilot za/wydokowanie 8.500,00 zł
15. Przepustki wstępu do stoczni wg DN-080124

- przepustki osobowe 10,00 zł + 22% VAT za dobę
- przepustki na samochody osobowe 15,00 zł + 22% VAT za dobę
- przepustki na samochody dostawcze do 3,5 T 30,00 zł + 22% VAT za dobę
- przepustki na samochody ciężarowe pow. 3,5 T 50,00 zł + 22% VAT za dobę

16. Ochrona jednostki (IMPEL przy trapie za 1 dobę) 840,00 zł
17. Dozór p-poż strażak za 1 dobę 840,00 zł
18. Komisje stoczniowe: Ochrony Środowiska, BHP, ppoż 2.000,00 zł 
19. Dostarczenie i rozmieszczenie gaśnic 10 sztuk za 1 dobę 335,00 zł
20. Oznaczenie miejsc niebezpiecznych jak zb. paliwa, oleju itp. 500,00 zł
21. Koordynator z ramienia GSR za godzinę 75,00 zł
22. Pracownicy firm musza posiadać aktualne świadectwo zdrowia z uprawnieniami pracy w stoczni, muszą 
być  przeszkoleni  w  zakresie  BHP  w  przemyśle  stoczniowym,  ponadto  stocznia  nie  odpowiada  za 
wszelkiego  rodzaju uszkodzenia cielesne  – wypadki  przy pracy.  Stocznia nie  odpowiada  za poniesione 
straty z tytułu kradzieży narzędzi, materiałów, itp.
23. Stocznia podpisze z firmą wybraną przez Zamawiającego umowę na warunkach i  cenach podanych 
powyżej.  Warunki  płatności  100%  przed  przystąpieniem  do  realizacji  zadania  w/w  ceny  są  cenami 
jednostkowymi.


