Post powanie nr NZ-ER/I/PN/01/17
Gdynia, dnia 04.01.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa przekracza
wyra on w z otych równowarto kwoty 30.000 Euro i nie przekracza kwoty okre lonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówie publicznych (j. t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pó n. zm.)
na

Opracowanie Studium Wykonalno ci, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu,
przygotowanie pozosta ej dokumentacji niezb dnej do z enia przez Zamawiaj cego
wniosku w ramach Dzia ania 3.2 Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych
i po cze multimodalnych dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego
dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa"

I.

Nazwa i adres Zamawiaj cego:
1. Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
2. Godziny urz dowania: poniedzia ek - pi tek od 8:00 do 15:00
3. Adres strony internetowej: www.sar.gov.pl
4. Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl
5. Fax: (58) 660-76-61

ZATWIERDZAM:

p.o. DYREKTORA
/-/
kpt. .w. Janusz Maziarz

1

II.

III.

Tryb udzielenia zamówienia i procedura
Post powanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó n. zm.), zwanej dalej „ustaw lub Pzp lub ustaw
Pzp”. Post powanie prowadzone jest wg stanu prawnego po wej ciu w ycie ustawy z dnia 22
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówie publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest us uga opracowania studium wykonalno ci, propozycji Wniosku
o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozosta ej dokumentacji niezb dnej do z enia przez
Zamawiaj cego wniosku w ramach Dzia ania 3.2 Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg
wodnych i po cze multimodalnych dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego
dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa".
2. Etapy realizacji zamówienia
Zamówienie b dzie realizowane w 2 etapach obejmuj cych:
Etap1: opracowanie Studium Wykonalno ci Projektu Budowa wielozadaniowego statku
ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa,
Etap 2:
1) przygotowanie i przekazanie Zamawiaj cemu propozycji wniosku o dofinansowanie
projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
rodowisko 2014-2020, osi
priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Dzia ania 3.2
Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze multimodalnych
wraz z za cznikami wymienionymi we wzorze wniosku publikowanym przez Centrum
Unijnych Projektów Transportowych – CUPT,
2) naniesienie poprawek i uzupe nie w opracowaniu maj cych na celu zapewnienie
zgodno ci z wymaganiami CUPT,
3) przygotowanie prezentacji (P) za
projektu1
4) opracowanie projektu funkcjonalnego i graficznego interfejsu portalu internetowego (I)
funkcjonuj cego na potrzeby projektu2.
3. Szczegó owy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia okre la:
1) Opis przedmiotu zamówienia – za cznik nr 8 do SIWZ wraz z za . 8.1. - 8.3.
2) Wzór umowy - za cznik nr 7 do SIWZ,
3) Pomocniczo - informacje dot. przedmiotu projektu - budowa wielozadaniowego statku
dla MSPiR - za . nr 9 do SIWZ.
4. Klauzula spo eczna
Zamawiaj cy wymaga zatrudnienia na umow o prac osób, które b
wykonywa y czynno ci
w zakresie opracowania dokumentacji obj tej przedmiotem zamówienia. Spe nienie powy szego
wymogu potwierdzone zostanie o wiadczeniem wykonawcy z onym w terminie 14 dni od zawarcia
umowy. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo za dania na etapie realizacji z enia o wiadcze
zatrudnionych osób potwierdzaj cych powy sze. W przypadku niewywi zania si z powy szego
obowi zku zatrudnienia osób wykonuj cych czynno ci w zakresie opracowania dokumentacji,
1

Przygotowanie i zorganizowanie prezentacji za
projektu jest fakultatywne, z uwagi na fakt, i stanowi pozacenowe
kryterium oceny ofert.
2
Projekt funkcjonalny i graficzny jest fakultatywny z uwagi na fakt, i stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
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Zamawiaj cy naliczy kar umown w wysoko ci wskazanej w wzorze umowy - za . nr 7 do SIWZ.
Powy szy wymóg zatrudnienia na umow o prac nie dotyczy sytuacji, w której wykonanie tych e
czynno ci nie jest wiadczeniem pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
5. Powtórzenie zamówienia
Zamawiaj cy nie przewiduje powtórzenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1pkt 6 ustawy.
6. Mo liwo sk adania ofert wariantowych
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych.
7. Oferty cz ciowe
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci z

enia ofert cz

ciowych.

8. Kod okre lony we Wspólnym S owniku Zamówie
71.24.10.00-9 - Studia wykonalno ci, us ugi doradcze, analizy.
9. Podwykonawstwo
1) Zgodnie z art. 36 b ust 1 Pzp, Zamawiaj cy da wskazania przez wykonawc w ofercie
cz ci zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, oraz podania
przez wykonawc nazw (firm) podwykonawców,
2) Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powo ywa si , na zasadach okre lonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania
spe niania warunków udzia u w post powaniu, wykonawca jest obowi zany wykaza
Zamawiaj cemu, i proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spe nia
je w stopniu nie mniejszym ni wymagany w trakcie post powania o udzielenie zamówienia.
10. Uniewa nienie post powania
Za art. 93 ust 1a Pzp Zamawiaj cy w niniejszym post powaniu przewiduje mo liwo uniewa nienia
post powania, je eli rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej które Zamawiaj cy zamierza
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, nie zosta y mu przyznane. Powy sz mo liwo
przewiduje og oszenie o zamówieniu w niniejszym post powaniu.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca b dzie realizowa przedmiot zamówienia przez 80 dni, od dnia zawarcia umowy, z tym
e:
1) Etap 1, Wykonawca zrealizuje w terminie 60 dni od chwili zawarcia umowy.
2) Etap 2, Wykonawca zrealizuje w terminie do 20 dni od dnia podpisania z wynikiem
pozytywnym Protoko u odbioru Studium Wykonalno ci.
3) Etapy 1 i 2 w cz ci dotycz cej prezentacji za
i portalu internetowego z uwagi
na specyfik mog by realizowane równolegle.
V. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spe niania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj
wykluczeniu, a tak e spe niaj warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust 1b
ustawy. Zamawiaj cy formu uje jedynie warunki udzia u dotycz ce zdolno ci technicznej
lub zawodowej, odst puj c przy tym od formu owania warunku udzia u dotycz cego
kompetencji lub uprawnie do prowadzenia dzia alno ci zawodowej oraz warunku dot. sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
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Opis sposobu dokonywania oceny spe nienia warunku zdolno ci technicznej i zawodowej
Warunek posiadania zdolno ci technicznej i zawodowej Zamawiaj cy uzna za spe niony, je li
Wykonawca wyka e;
1) e w okresie ostatnich 5 latach przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, nale ycie wykona us ugi:
a) co najmniej 2 zamówienia polegaj ce na opracowaniu studium wykonalno ci o warto ci
co najmniej 60.000 z brutto ka de, które to studia dotyczy y projektów
infrastrukturalnych
b) co najmniej 2 zamówie polegaj cych na opracowaniu studium wykonalno ci
dla projektu o warto ci co najmniej 10.000.000 z brutto ka de, które to studia dotyczy y
projektów infrastrukturalnych.
Do wykazu nale y do czy dowody potwierdzaj ce nale yte wykonanie us ug.
2) dysponuje osobami:
a) jedna osoba pe ni ca funkcje kierownika projektu koordynuj cego realizacj
przedmiotowego zamówienia:
posiada udokumentowane do wiadczenie zawodowe powy ej 5 lat,
posiada do wiadczenie w zakresie zarz dzania projektami, tj. w ci gu 5 lat przed
wszcz ciem przedmiotowego post powania nadzorowa a prace nad opracowaniem
minimum 2 studiów wykonalno ci ka de o warto ci co najmniej 60.000 z brutto.
b) co najmniej 1 osoba:
posiada kwalifikacje w zakresie analizy ekonomiczno - finansowej, tj. posiada
wykszta cenie o kierunku ekonomicznym,
w ci gu ostatnich 5 lat przed wszcz ciem przedmiotowego post powania bra a udzia
jako pracownik merytoryczny w zakresie dotycz cym analizy ekonomiczno –
finansowej w opracowaniu minimum 2 studiów wykonalno ci ka de o warto ci
co najmniej 60.000 z brutto.
c) co najmniej 1 osoba:
posiada do wiadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie
oraz studium wykonalno ci, tj. w ci gu 5 lat przed wszcz ciem przedmiotowego
post powania bra a udzia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz studium
wykonalno ci dla minimum 1 projektu.
Zamawiaj cy wymaga, aby realizacja zamówienia zosta a powierzona co najmniej osobom
o powy szych kompetencjach. Jednocze nie Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo spe nienia przez
osob wymogów dot. kompetencji wskazanych w wi cej ni jednym obszarze: a), b), c),
2. Zamawiaj cy nie przewiduje wykluczenia wykonawców w sytuacji zaistnienia przes anek okre lonych
w art. 24 ust 5 Pzp.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, mo e
przedstawi dowody na to, e podj te przez niego rodki s wystarczaj ce do wykazania jego
rzetelno ci, w szczególno ci udowodni naprawienie szkody wyrz dzonej przest pstwem
lub przest pstwem skarbowym, zado uczynienie pieni ne za doznan krzywd lub naprawienie
szkody, wyczerpuj ce wyja nienie stanu faktycznego oraz wspó prac z organami cigania
oraz podj cie konkretnych rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przest pstwom lub przest pstwom skarbowym lub nieprawid owemu
post powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si , je eli wobec wykonawcy,
cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s du zakaz ubiegania
si o udzielenie zamówienia oraz nie up yn okre lony w tym wyroku okres obowi zywania tego
zakazu.
4. Do oferty Wykonawca do cza aktualne na dzie sk adania ofert o wiadczenia w zakresie
wskazanym w rozdziale V SIWZ oraz og oszeniu o zamówieniu. Informacje zawarte
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

w o wiadczeniach stanowi b
wst pne potwierdzenie e Wykonawca nie podlega
wykluczeniu i spe nia warunki udzia u w post powaniu.
Wykonawca mo e w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz ci,
polega
na zdolno ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni
Zamawiaj cemu, e realizuj c zamówienie, b dzie dysponowa niezb dnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególno ci przedstawiaj c zobowi zanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiaj cy ocenia, czy udost pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno ci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez
wykonawc spe niania warunków udzia u w post powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.
W odniesieniu do warunków dotycz cych wykszta cenia, kwalifikacji zawodowych
lub do wiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno ciach innych podmiotów, je li
podmioty te realizuj us ugi, do realizacji których te zdolno ci s wymagane.
W celu oceny, czy wykonawca polegaj c na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach okre lonych w art. 22a Pzp, b dzie dysponowa niezb dnymi zasobami w stopniu
umo liwiaj cym nale yte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek cz cy
wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost p do ich zasobów, Zamawiaj cy
mo e
da dokumentów, które okre laj w szczególno ci zakres dost pnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu.
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy
i zapisy SIWZ dotycz ce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj
pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie niniejszego zamówienia ponosz solidarn
odpowiedzialno za niewykonanie lub nienale yte wykonanie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki okre lone
w pkt V.1 ppkt. 1) i 2) mog by spe nione cznie przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych
si o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z post powania,
musi by spe niony przez ka dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie
zamówienia.
Ocena spe niania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i o wiadczeniach, wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ.
Nie wykazanie spe niania warunków udzia u w post powaniu stanowi podstaw do wykluczenia
Wykonawcy i odrzucenia oferty.

VI. Wykaz o wiadcze i dokumentów, potwierdzaj cych spe nienie warunków udzia u
w post powaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu wst pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spe niania przez Wykonawc
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowi zany jest
do przed enia:
a) o wiadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg Za cznika nr 2 do
SIWZ (o wiadczenie sk adane wraz z ofert ),
b) o wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr 3
do SIWZ (o wiadczenie sk adane wraz z ofert ).
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2.

Zamawiaj cy wezwie Wykonawc , którego oferta zosta a najwy ej oceniona, do z enia
w wyznaczonym, nie krótszym ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie z enia o wiadcze ,
dokumentów potwierdzaj cych okoliczno ci wskazane w ust 1, tj. do z enia:
a) wykazu us ug wykonanych (a w przypadku wiadcze okresowych lub ci ych równie
wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert
w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us ugi
zosta y wykonane, oraz za czeniem dowodów, okre laj cych czy te us ugi zosta y wykonane
lub s wykonywane nale ycie, przy czym dowodami, o których mowa s referencje b
inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us ugi by y wykonywane, a je eli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
tych dokumentów - o wiadczenie wykonawcy - wg Za cznika nr 6 do SIWZ. Za par 2 ust 5 ppkt
2) Rozporz dzenia z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da
zamawiaj cy od wykonawcy (...) (Dz.U. z 2016r, poz. 1126), Zamawiaj cy dopuszcza
mo liwo z enia powy szego wykazu us ug wobec us ug wykonanych w okresie 5 lat przed
terminem sk adania ofert, celem potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu
o których mowa w rozdziale V SIWZ,
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególno ci odpowiedzialnych za wiadczenie us ug, kontrol jako ci wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych
do wykonania zamówienia publicznego, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci
oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami - wg Za cznika nr 4 do SIWZ,
3. Wykonawca, który powo uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe niania, w zakresie, w jakim powo uje si na ich zasoby,
warunków udzia u w post powaniu lub kryteriów selekcji, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w o wiadczeniach, o których mowa w pkt 1.
4. Za art. 25 ust 2 Pzp Zamawiaj cy wskazuje, i potwierdzeniem spe niania warunków udzia u
w post powaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia mo e by zamiast
dokumentu równie o wiadczenie z one przed w ciwym organem, informacja z Krajowego
Rejestru Karnego, wyci g z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s dowy, lub,
w przypadku jego braku, równowa ny dokument wskazuj cy brak podstaw wykluczenia,
spe nianie warunków udzia u w post powaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez w ciwy
organ s dowy lub administracyjny.
5. W przypadku braku z enia o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych brak podstaw
wykluczenia i spe nienie warunków udzia u w post powaniu, lub innych dokumentów
niezb dnych do przeprowadzenia post powania, dokumenty s niekompletne, zawieraj b dy
lub budz wskazane przez Zamawiaj cego w tpliwo ci, Zamawiaj cy wezwie do ich z enia,
uzupe nienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja nie w terminie przez siebie wskazanym,
chyba e mimo ich z enia, uzupe nienia lub poprawienia lub udzielenia wyja nie oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienia post powania.
6. W przypadku nie z enia pe nomocnictwa lub z enie wadliwego pe nomocnictwa,
Zamawiaj cy wezwie wykonawc do ich z enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
e mimo ich z enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby
uniewa nienie post powania.
7. Wykonawca nie jest obowi zany do z enia o wiadcze lub dokumentów potwierdzaj cych
spe nienie warunków udzia u w post powaniu i brak podstaw do wykluczenia, je eli
Zamawiaj cy posiada o wiadczenia lub dokumenty dotycz ce tego wykonawcy lub mo e
je uzyska za pomoc bezp atnych i ogólnodost pnych baz danych, w szczególno ci rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji dzia alno ci
podmiotów realizuj cych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r, poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

Wykonawca w takiej sytuacji wskazuje Zamawiaj cemu rejestr z którego mo liwym jest
pobranie wskazanych dokumentów. Jednocze nie Zamawiaj cy zastrzega, i w przypadku gdy
dokumenty te sporz dzone s w j zyku innym ni j zyk polski, Zamawiaj cy wezwie
do przed enia t umaczenia na j. polski wskazanego dokumentu.
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state informacji
w trybie art. 86 ust 5 Pzp, wykonawca przeka e Zamawiaj cemu o wiadczenie o przynale no ci lub
braku przynale no ci do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Celem u atwienia Zamawiaj cy zamieszcza wzór powy szego o wiadczenia w Za cznika nr 5
do SIWZ.
Dokumenty, o których mowa w pkt VI.1 oraz pkt VI.2 SIWZ musz by z one w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina em, z zastrze eniem, i o wiadczenia o których
mowa w pkt VI.1 powinny zosta z one w oryginale.
Po wiadczenia za zgodno
z orygina em dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolno ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
ka dego z nich dotycz .
Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski.
Zamawiaj cy mo e
da przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii
dokumentów wy cznie wtedy, gdy z ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.
Osoba lub osoby sk adaj ce ofert ponosz pe
odpowiedzialno
za tre
z onego
wiadczenia woli na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si
Zamawiaj cego z Wykonawcami
oraz przekazywania o wiadcze i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania si z Wykonawcami
1. Niniejsze post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w j zyku
polskim.
2. W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj : pisemnie lub faksem lub drog elektroniczn ,
z zastrze eniem pkt VII.3 SIWZ.
3. Forma pisemna zastrze ona jest dla z enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze
i dokumentów
potwierdzaj cych
spe nianie
warunków
udzia u
w post powaniu
oraz pe nomocnictwa.
4. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drog elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa si , i pismo wys ane przez Zamawiaj cego na numer faksu lub poczty
elektronicznej podanej przez Wykonawc w ofercie zosta o dor czone w sposób umo liwiaj cy
zapoznanie si Wykonawcy z tre ci pisma, chyba e Wykonawca wezwany przez
Zamawiaj cego do potwierdzenia otrzymania o wiadczenia, wniosku, zawiadomienia
lub informacji w sposób okre lony w pkt VII.4 SIWZ, o wiadczy i ww. wiadomo ci nie otrzyma .
6. Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy jest
obowi zany udzieli wyja nie niezw ocznie, jednak nie pó niej ni na 2 dni przed up ywem
terminu sk adania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn
do Zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego
terminu sk adania ofert.
7. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn po up ywie terminu sk adania wniosku,
o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e
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udzieli wyja nie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
8. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym
mowa w pkt. VII.6 SIWZ.
9. Tre zapyta wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy zamieszcza na stronie internetowej, na której
zamieszczono SIWZ: www.sar.gov.pl w zak adce: zamówienia publiczne/og oszenia.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert
zmieni tre specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan w ten sposób zmian
specyfikacji Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza j na stronie
internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si z Wykonawcami s :
Katarzyna Wi ska-Ru ewicz- tel. 58 660-76-61
Marek Reszko- tel. 58 660-76-13
Adres poczty elektronicznej Zamawiaj cego: zam.pub@sar.gov.pl
Fax: (58) 660-76-61
VIII.
Wymagania dotycz ce wadium.
Zamawiaj cy nie da wniesienia wadium.
IX.
Termin zwi zania ofert .
1. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed
termin zwi zania
ofert , z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, na co najmniej 3 dni przed up ywem terminu
zwi zania ofert , zwróci si do Wykonawców o wyra enie zgody na przed enie tego terminu
o oznaczony okres, nie d szy jednak ni 60 dni.
X.
Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca mo e z
tylko jedn ofert , której tre musi odpowiada tre ci Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ofert nale y sporz dzi w sposób czytelny, w j zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewa no ci.
3. Dokumenty sk adane przez wykonawc :
a) Ofert nale y sporz dzi wg Formularza oferty (Za cznik nr 1 SIWZ) wraz z wymaganymi
za cznikami, o wiadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ tj.:
1) o wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, sporz dzone
wg Za cznika nr 2 do SIWZ - o wiadczenie sk adane wraz z ofert ,
2) o wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr
3 do SIWZ, - o wiadczenie sk adane wraz z oferta,
3) w przypadku powo ania si wykonawcy na potencja innego podmiotu - zobowi zanie lub inny
dokument, o którym mowa w pkt V ppkt 6 SIWZ.
4) dokumenty potwierdzaj ce podpisanie oferty przez osob uprawnion do reprezentowania
wykonawcy (wypis z KRS lub CEIDG),
5) w przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników, równie pe nomocnictwo
w oryginale lub kopii po wiadczonej notarialnie. Pe nomocnictwo winno okre la jego
zakres i by udzielone przez Wykonawc lub osob /y umocowane do wykonywania
okre lonej czynno ci - sk adany wraz z ofert ,
b) dokumenty sk adane w dalszym procedowaniu:
1) o wiadczenie dot. przynale no ci do grupy kapita owej / lista podmiotów nale cych do tej
samej grupy kapita owej - wg Za cznika nr 5 do SIWZ - sk adane w terminie 3 dni
od zamieszczenia informacji, o której mowa w art 86 ust 5 Pzp,
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2)

wykaz wykonanych us ug wraz z dokumentami potwierdzaj cymi nale yte ich wykonanie zgodnie z za . nr 6 do SIWZ -dokument sk adany na wezwanie Zamawiaj cego do ich
enia w sytuacji ocenienia oferty wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej,
3) wykaz osób - zgodnie z za . nr 4 do SIWZ - dokument sk adany na wezwanie Zamawiaj cego
do jego z enia w sytuacji ocenienia oferty wykonawcy, jako oferty najkorzystniejszej.
4. Wykonawca sk ada ofert na w asny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje
oraz koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty.
5. Oferta musi by podpisana przez osob (osoby) uprawnione do sk adania o wiadcze woli
w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynika z dokumentów wymaganych w SIWZ.
W przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników, nale y do czy do oferty
pe nomocnictwo w oryginale lub kopi po wiadczon notarialnie. W przypadku, gdy oferta
Wykonawcy b
cego spó
cywiln nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca
si do czenie do oferty dokumentów potwierdzaj cych umocowanie tych wspólników do
dokonywania czynno ci w imieniu spó ki z pomini ciem pozosta ych wspólników np.: umow
spó ki, uchwa wspólników.
6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca si ;
1) spi w kolejno ci podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemo liwiaj cy dekompletacj ,
2) ponumerowa ,
3) zaparafowa .
7. B dy mog by poprawiane przez Wykonawc z utrzymaniem czytelno ci poprawionych
wyra
lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by parafowane
asnor cznie przez osob podpisuj
ofert .
8. Ofert nale y z
w dwóch nieprzejrzystych, zamkni tych i nienaruszonych kopertach.
Koperta wewn trzna jak i zewn trzna powinna by opiecz towana nazw i adresem
Wykonawcy, zaadresowana na adres Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa,
ul. Hryniewickiego 10 Gdynia i posiada dopiski „Oferta w przetargu na opracowanie studium
wykonalno ci, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozosta ej
dokumentacji niezb dnej dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego
dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa" oraz „nie otwiera przed dniem 23.01.
2017 r. godzina 11:15”.
9. Wykonawca mo e przed up ywem terminu do sk adania ofert zmieni lub wycofa ofert .
W takim przypadku nale y powiadomi o tym pisemnie Zamawiaj cego, sk adaj c zmiany
lub powiadomienie o wycofaniu oferty wed ug takich samych zasad jak sk adanie oferty,
tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty
oznakowane w ten sposób b
otwierane w pierwszej kolejno ci, je li procedura ich z enia
zosta a zachowana. Koperty wewn trzne ofert wycofanych nie b
otwierane.
10. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za otwarcie oferty w przypadku nieprawid owego
oznaczenia na kopercie zewn trznej. W takim przypadku oferta zostanie niezw ocznie zwrócona
do Wykonawcy.
11. Informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, je eli wykonawca nie pó niej ni w terminie sk adania ofert zastrzeg ,
e nie mog by one udost pnione. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrze one informacje powinny zosta wskazane w Formularzu
oferty (Za cznik nr 1 do SIWZ) oraz z one wraz z ofert , w oddzielnej wewn trznej
kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsi biorstwa”. W przypadku
nie zabezpieczenia przez wykonawc
w ofercie informacji zastrze onych zgodnie
z postanowieniami niniejszej SIWZ wykonawcy nie przys uguj
adne roszczenia wobec
Zamawiaj cego. Zapis pkt X.4 SIWZ stosuje si odpowiednio.
12. Wykonawca mo e powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcy. Je eli wykonawca
zamierza powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom, zobowi zany jest wskaza
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w ofercie t cz
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, oraz nazwy
podwykonawców.
13. Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie ofert , która zosta a z ona po terminie.
XI.
Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.
1. Ofert nale y z
w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
(sekretariat) w terminie do dnia 23.01.2017r godzina 11:00.
2. Otwarcie z onych ofert nast pi w siedzibie MSPiR w Gdyni,ul. Hryniewickiego 10, sala
sztabowa, w dniu 23.01.2017r. godzina 11:15.
3. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezw ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj cy zamieszcza
na stronie internetowej informacje dotycz ce:
a) kwoty, któr zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy z yli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci zawartych
w ofertach.
XII.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cen oferty, obejmuj
ca
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ nale y wskaza
w Formularzu oferty (Za cznik nr 1 do SIWZ)
2. Cena oferty oraz ceny okre lone w Formularzu oferty maj by wyra one w PLN zgodnie
z polskim systemem p atniczym, z dok adno ci do drugiego miejsca po przecinku.
Zamawiaj cy nie dopuszcza rozlicze w adnej obcej walucie.
XIII.
Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria i ich znaczenie:
Kryterium nr 1. CENA: 60 %
Zamawiaj cy przyzna maksymaln ilo punktów w kryterium cena w danym zadaniu (60 pkt)
ofercie, która zaoferuje najni sz cen za realizacj zamówienia w danym zadaniu. Punkty
w pozosta ych ofertach zostan wyliczone ze wzoru:
Xc

=

Xc
Cmin
Ci

C min
x 60 [pkt]
Ci
- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu o kryterium ceny
- najni sza cena zaoferowana w post powaniu spo ród ofert nie podlegaj cych
odrzuceniu
- cena rozpatrywanej oferty

Kryterium nr 2 - Przygotowanie prezentacji za

projektu „P" – 10%

1) Za przygotowanie prezentacji za
projektu, zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego,
okre lonymi w za czniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia, stanowi cym za cznik
nr 8.2 do SIWZ, wykonawca otrzyma - 10 pkt.
2) Za brak zapewnienia przygotowania prezentacji za
projektu, zgodnie z wymaganiami
Zamawiaj cego, okre lonymi w za czniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia,
stanowi cym za cznik nr 8.2 do SIWZ, wykonawca otrzyma - 0 pkt.
Kryterium nr 3 - Opracowanie projektu funkcjonalnego i graficznego interfejsu portalu
internetowego funkcjonuj cego na potrzeby projektu „I" – 10%
1)

Za opracowanie projektu funkcjonalnego i graficznego interfejsu portalu internetowego
funkcjonuj cego na potrzeby projektu zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego,
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okre lonymi w za czniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia, stanowi cym za cznik
nr 8.3 do SIWZ, wykonawca otrzyma - 10 pkt, z zastrze eniem pkt 3.
2)

Za brak zapewnienia opracowania projektu funkcjonalnego i graficznego interfejsu portalu
internetowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego, okre lonymi w za czniku nr 3
do Opisu przedmiotu zamówienia, stanowi cym za cznik nr 8.3 do SIWZ, wykonawca
otrzyma - 0 pkt.

3)

Zamawiaj cy uzna zaoferowanie Opracowanie projektu funkcjonalnego i graficznego
interfejsu portalu internetowego za skuteczne, je eli jednocze nie wykonawca wska e,
element ten b dzie wykonywa podmiot, który wcze niej ju tego rodzaju us ug
wykona .

Kryterium nr 4 – Organizacja i kwalifikacje osób skierowanych do realizacji
zamówienia: Do wiadczenie polegaj ce na opracowaniu studium wykonalno ci do
projektu wspó finansowanego ze rodków UE „D" – 10%
1)

2)

Zamawiaj cy w kryterium tym przyzna 10 pkt wykonawcom, którzy zaoferuj wykonanie
zamówienia przez osoby, które wcze niej opracowywa y studium wykonalno ci
do projektu wspó finansowanego ze rodków UE
Za brak spe nienia warunku wymienionego wy ej, wykonawca otrzyma - 0 pkt.

Kryterium nr 5 – Organizacja osób wykonuj cych zamówienie - dyspozycyjno
10%

„E" –

1) Za spe nienie warunku E dyspozycyjno ci, polegaj cej na zapewnieniu
natychmiastowego kontaktu z przynajmniej jednym cz onkiem zespo u realizuj cego
zamówienie – wykonawca otrzyma 10 punktów. Pod poj ciem natychmiastowy rozumie
si odpowied na zg oszenie Zamawiaj cego w przeci gu 4 godzin. Wymóg gotowo ci
obowi zuje od poniedzia ku do pi tku, w godz. 8.00 – 15.30
2) Za brak spe nienia warunku wymienionego wy ej, wykonawca otrzyma - 0 pkt
2.

3.
4.
5.
6.

Zamawiaj cy wymaga, by w zakresie kryteriów 2 - 5 wykonawca otrzyma minimum 20 pkt.
W przypadku otrzymania mniejszej ilo ci pkt w kryteriach 2 - 5, Zamawiaj cy odrzuci ofert
na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp, jako ofert niezgodn z tre ci SIWZ.
W toku oceny ofert Zamawiaj cy zastosuje zaokr glenie wszystkich wyników do trzech miejsc
po przecinku.
Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da od wykonawców wyja nie dotycz cych
tre ci z onych ofert.
Zamawiaj cy poprawia w tek cie oferty omy ki, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy.

XIV. Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca, który z
najkorzystniejsz
ofert , zostanie zaproszony do zawarcia umowy.
2. Je eli wykonawca nie b dzie móg przyby do siedziby Zamawiaj cego w celu
podpisania umowy, mo e:
1) z
wniosek o prze enie terminu, lub
2) z
wniosek o przes anie umów poczt .
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XV.
Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
1. Zamawiaj cy wymaga od wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza
wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci do 5% ceny ca kowitej
oferty.
2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie pokrycia
ewentualnych roszcze z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie powinno by wniesione przed podpisaniem umowy.
4.

5.

Zabezpieczenie mo e by wniesione w nast puj cych formach:
a) pieni nej,
b) por czenia bankowego lub por czenia spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej,
z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym,
c) gwarancji bankowej,
d) gwarancji ubezpieczeniowej,
e) por cze udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz.U.
nr 109 poz. 1158 z pó n. zm.).
Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu nale y wp aci na rachunek Zamawiaj cego
prowadzony przez:
Narodowy Bank Polski o numerze rachunku:
75 1010 1140 0175 6113 9120 0000
z dopiskiem „zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy na opracowanie studium
wykonalno ci".
Zabezpieczenie uwa a si za wniesione, z chwil zaksi gowania rodków na rachunku
Zamawiaj cego.

6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie ni

pieni na, powinno by nieodwo alne,
bezwarunkowe i p atne na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiaj cego, zg oszone
gwarantowi, wskazuj ce, e
dana kwota jest nale na w zwi zku z niewykonaniem
lub nienale ytym wykonaniem umowy. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci uzale nienia
wyp aty nale no ci z gwarancji od przed enia jakichkolwiek dokumentów b
spe nienia
dodatkowych warunków. Beneficjentem gwarancji powinna by Morska S ba Poszukiwania
i Ratownictwa.

7. Zwrot zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy:
a) 70% wysoko ci zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane,
b) 30% wysoko ci zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po up ywie okresu
kojmi za wady.

8. Zabezpieczenie wniesione w formie pieni nej, Zamawiaj cy zwraca wraz z odsetkami
wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane,
pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji za przelew pieni dzy na rachunek
wykonawcy.
XVI.
Wzór umowy
Wzór umowy stanowi za cznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
XVII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych wykonawcy w toku
post powania o udzielenie zamówienia.
1.
rodki ochrony prawnej przys uguj wykonawcy a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo e ponie szkod w wyniku
naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy.
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2. Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
1) okre lenia warunków udzia u w post powaniu;
2) wykluczenia Odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty Odwo uj cego
4) opisu przedmiotu zamówienia
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
3. Odwo anie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której
zarzuca si niezgodno
z przepisami ustawy, zawiera zwi e przedstawienie zarzutów,
okre la
danie oraz wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie
odwo ania.
4. Odwo anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy wa nego
kwalifikowanego certyfikatu lub równowa nego rodka, spe niaj cego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5. Odwo uj cy przesy a kopi odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia
odwo ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre ci przed up ywem tego terminu.
6. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania poinformowa
Zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego
lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on zobowi zany na podstawie ustawy, na które
nie przys uguje odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji Zamawiaj cy powtarza czynno albo
dokonuje czynno ci zaniechanej, informuj c o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynno ci.
8. Na czynno ci, o których mowa w pkt XVII.6 SIWZ nie przys uguje odwo anie, z zastrze eniem
art. 180 ust. 2 ustawy.
9. Odwo anie wnosi si w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci Zamawiaj cego
stanowi cej podstaw jego wniesienia - je eli zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 27
ust. 2, albo w terminie 10 dni - je eli zosta y przes ane w inny sposób.
10. Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia
w Biuletynie Zamówie Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
11. Odwo anie wobec czynno ci innych ni okre lone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi
si w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci
mo na by o powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia.
12. Pozosta e informacje dotycz ce rodków ochrony prawnej znajduj si w Dziale VI ustawy
Za czniki:
Lp
1
2
3
4
5
6

Nazwa za cznika
Formularz oferty - Za . nr 1 do SIWZ
wiadczenie wykonawcy dotycz ce spe niania warunków udzia u w
post powaniu - Za . Nr 2 do SIWZ
wiadczenie wykonawcy dotycz ce przes anek wykluczenia z post powania
- Za . nr 3 do SIWZ
Wykaz osób - za cznik nr 4 – wykaz sk adany na wezwanie Zamawiaj cego
wiadczenie dotycz ce przynale no ci do grupy kapita owej- Za .nr 5 do SIWZ
Wzór wykazu wykonanych us ug- Za . nr 6 do SIWZ- wykaz sk adany na
wezwanie Zamawiaj cego

Nr strony
15
18
19
22
24
25
13

7

Wzór umowy - za . nr 7 do SIWZ

27

8

Opis przedmiotu zamówienia - za . nr 8 do SIWZ

45

9

Wyci g z programu funkcjonalno – u ytkowego (PFU) - za . nr 9 do SIWZ

66

10

Wyci g z zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotycz cego
definicji ma ych i rednich przedsi biorstw- za . 10 do SIWZ

70
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 30.000 Euro i nie przekracza kwoty
okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2015 r. poz. 2164 z pó n. zm.), prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego
na
Opracowanie Studium Wykonalno ci, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu,
przygotowanie pozosta ej dokumentacji niezb dnej do z enia przez Zamawiaj cego
wniosku w ramach Dzia ania 3.2 Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych
i po cze multimodalnych dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego
dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa"
Nazwa i adres Zamawiaj cego:
Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

Dane dotycz ce wykonawcy:
Nazwa:..........................................................................................................................................
Siedziba:.………………..…………………………………………………………..……………………………………..
NIP:…………………..………………

Regon:……………………………………..

Dane kontaktowe wykonawcy:
adres do korespondencji: ................................................................................................................
nr faksu:3 ........................................; adres poczty elektronicznej4 .............................................
W nawi zaniu do og oszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego
oraz wymaga Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowi zuj si do wykonania
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ w post powaniu o sygnaturze NZ-ER/I/PN/01/17 na
nast puj cych warunkach:
I. Oferuj wykonanie przedmiotu zamówienia:
1. Ca kowita warto
brutto przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………
otych (s ownie:.................................................................................
w tym: warto
netto w kwocie ……..........................………………z otych, 5 oraz
obowi zuj cy podatek VAT wynosz cy: .................................................................
3

Nale y wskaza nr faksu, na który Zamawiaj cy b dzie przesy o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
z zachowaniem procedury okre lonej w pkt. VII.3 SIWZ.
4
Nale y wskaza adres poczty elektronicznej, na któr Zamawiaj cy b dzie przesy
o wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, z zachowaniem procedury okre lonej w pkt. VII.3 SIWZ; (je eli Wykonawca posiada adres
poczty elektronicznej)
5
Je eli z ono ofert , której wybór prowadzi by do powstania u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i us ug Zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i us ug, który mia by obowi zek rozliczy zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca, sk adaj c ofert ,
informuje Zamawiaj cego, czy wybór oferty b dzie prowadzi do powstania u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego,
wskazuj c nazw (rodzaj) towaru lub us ugi, których dostawa lub wiadczenie b dzie prowadzi do jego powstania, oraz
wskazuj c ich warto bez kwoty podatku.
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............................. z otych.
2. Kryterium nr 2 - Przygotowanie prezentacji za

projektu „P" – 10%

wiadczam, i w ramach zaoferowanej ceny (przygotuj prezentacj za
prezentacji za
projektu)
................................................................................................. 6

/nie przygotuj

3. Kryterium nr 3 - Opracowanie programu funkcjonalnego i graficznego interfejsu
portalu internetowego funkcjonuj cego na potrzeby projektu „I" – 10%
wiadczam, i w ramach zaoferowanej ceny wykonam / nie wykonam opracowania programu
funkcjonalnego i graficznego interfejsu portalu internetowego funkcjonuj cego na potrzeby
projektu7
..........................................................................................................................
W powy szym zakresie posiadam do wiadczenie
............................................................................................................................

4. Kryterium nr 4 – Organizacja i kwalifikacje osób skierowanych do realizacji
zamówienia: Do wiadczenie polegaj ce na opracowaniu studium wykonalno ci do
projektu wspó finansowanego ze rodków UE - 10%
Do
realizacji
zamówienia
skieruj
osoby
.......................................................................................................................................................
................................................................................
.............................................................. o do wiadczeniu
............................................................................................................................

5. Kryterium nr 5 – Organizacja osób wykonuj cych zamówienie dyspozycyjno „E" – 10%
(Zobowi zuj si / nie zobowi zuje si )......................................................w trakcie realizacji
zamówienia zapewni natychmiastowy kontakt z przynajmniej jednym cz onkiem zespo u
realizuj cego zamówienie. Pod poj ciem natychmiastowy rozumie si odpowied na zg oszenie
Zamawiaj cego w przeci gu 4 godzin. Wymóg gotowo ci obowi zuje od poniedzia ku do pi tku, w
godz. 8.00 – 15.30.

II. Pozosta e informacje:
1.

wiadczam, e przedmiot zamówienia zrealizuj sam / cz

lub ca

zamówienia

6

Wykonawca wpisuje czy w ramach zamówienia oferuje, czy te nie oferuje wykonania danego elementu. W przypadku
braku jednoznacznej odpowiedzi co do zaoferowania elementu, Zamawiaj cy uzna i wykonawca elementu tego nie
zaoferowa i przyzna w danym kryterium 0 pkt.
7
Wykonawca wpisuje czy w ramach zamówienia oferuje, czy te nie oferuje wykonania danego elementu. W przypadku
braku jednoznacznej odpowiedzi - Zamawiaj cy uzna i wykonawca elementu tego nie zaoferowa i przyzna w danym
kryterium 0 pkt.
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2.

3.

4.
5.

zamierzam powierzy podwykonawcom …………..…………………………………………….8
Zastrzegam / nie zastrzegam9w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych, w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, i nie mog by one
udost pniane innym uczestnikom post powania. Zastrze eniu podlegaj nast puj ce
informacje, stanowi ce tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:................................................ . Jednocze nie,
zgodnie z art 8 ust 3 Pzp do czaj c wyja nienia/dokumenty...
wykazuj ,
zastrze one informacje stanowi tajemnic przedsi biorstwa.
O wiadczam, e b
c przedsi biorc nale / nie nale do kategorii mikroprzedsi biorstw
oraz ma ych i rednich przedsi biorstw 10 (M P), w rozumieniu definicji wskazanych
w Zaleceniach Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2006r dotycz cego definicji ma ych
i rednich przedsi biorstw Dz.U. L 124 z 20.5.2003r str. 36. 11
Oferta zosta a z ona na·......................... ponumerowanych stronach.
Integraln cz
oferty stanowi nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………………………………..

……………………………
Nazwa wykonawcy
(lub piecz tka)

.................……………
podpis wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób
upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2017 r.

8

Niepotrzebne skre li . W przypadku wykonywania ca ci lub cz ci zamówienia przez podwykonawców nale y
wskaza cz
zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom, oraz nazwy
podwykonawców
9
W przypadku zastrze enia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy nale y wymieni informacje zastrze one
stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa oraz zabezpieczy je zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz nie pó niej ni
w terminie sk adania ofert wykaza e dane informacje stanowi tajemnic przedsi biorstwa.
10
niepotrzebne skre li
11
wyci g z zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 stanowi za cznik nr 10 do SIWZ
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik 2 do SIWZ
Zamawiaj cy:
Morska S ba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Wykonawca:
………………………………………………..……
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(pe na nazwa/firma, adres, w zale no ci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………
……………………………………………………
(imi , nazwisko, stanowisko / podstawa do
reprezentacji)
wiadczenie wykonawcy
sk adane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp),
DOTYCZ CE SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU
Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium
Wykonalno ci, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozosta ej
dokumentacji niezb dnej do z enia przez Zamawiaj cego wniosku w ramach Dzia ania 3.2
Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze multimodalnych dla
Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania i
Ratownictwa" prowadzonego przez Morsk S
Poszukiwania i Ratownictwa, wiadczam,
co nast puje:
INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY:
wiadczam, e spe niam warunki udzia u w post powaniu okre lone przez Zamawiaj cego
w
Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym post powaniu.
…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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wiadczam, e w celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, okre lonych
przez Zamawiaj cego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w niniejszym post powaniu, polegam na zasobach nast puj cego/ych podmiotu/ów.
……… …………………… ……… …………………………………...................................................
..…………………………………………………………………………………………………………….
.
…….…………………………………….., w nast puj cym zakresie:
………………………………………….............................................................................................
.
……………………………………………………………………………………………………………
…… (wskaza podmiot i okre li odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:
wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s aktualne
i zgodne z prawd oraz zosta y przedstawione z pe
wiadomo ci konsekwencji
wprowadzenia Zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik 3 do SIWZ
Zamawiaj cy:
Morska S ba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Wykonawca:
………………………………………………..……
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(pe na nazwa/firma, adres, w zale no ci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………
……………………………………………………
(imi , nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji
wiadczenie wykonawcy
sk adane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZ CE PRZES ANEK WYKLUCZENIA Z POST POWANIA
Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie Studium
Wykonalno ci, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozosta ej
dokumentacji niezb dnej do z enia przez Zamawiaj cego wniosku w ramach Dzia ania 3.2
Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze multimodalnych dla
Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania
i Ratownictwa" prowadzonego przez Morsk S
Poszukiwania i Ratownictwa, wiadczam,
co nast puje:
WIADCZENIA DOTYCZ CE WYKONAWCY:
1.

wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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wiadczam, e zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post powania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (poda maj
zastosowanie podstaw wykluczenia
spo ród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20)). Jednocze nie o wiadczam, e
w zwi zku z ww. okoliczno ci , na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podj em nast puj ce
rodki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………..…………………..
.........……….………………………………………………………………………………………………
………………..….…………………………………………………………………………………………
……………………………
…………….……. (miejscowo ), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI
WYKONAWCA:
wiadczam, e w stosunku do nast puj cego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powo uj si w niniejszym post powaniu, tj.: …………………………………………………………
… (poda pe
nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodz podstawy wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowo ), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:
wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s aktualne
i zgodne z prawd oraz zosta y przedstawione z pe
wiadomo ci konsekwencji
wprowadzenia Zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowo ), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik nr 4 do SIWZ
wiadczenie wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wykaz osób, które b

uczestniczy w wykonywaniu zamówienia

Ad/ pkt. V.1.ppkt 2)SIWZ:
Zamawiaj cy wymaga, aby realizacja zamówienia powierzona zosta a co najmniej osobom
o kompetencjach opisanych w ppkt. a), b), c).
ppkt.

a)

[Pkt.
V.1.
ppkt 2)
lit. "a"
SIWZ]

Wymagania

Sposób spe niania wymaga

Jedna osoba pe ni ca funkcj
kierownika projektu koordynuj cego
realizacj przedmiotowego zamówienia:

Imi i nazwisko

udokumentowane do wiadczenie
zawodowe powy ej 5 lat
do wiadczenie w zakresie zarz dzania
projektami, tj. w ci gu 5 lat przed
wszcz ciem przedmiotowego
post powania nadzorowa a prace nad
opracowaniem minimum 2 studiów
wykonalno ci ka de o warto ci co najmniej
60.000 z brutto.
Zakres wykonywanych czynno ci
(§2 ust. 4 pkt.10 Rozporz dzenia Min.
Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów
[...] Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
Podstawa do dysponowania osob
(§2 ust. 4 pkt.10 Rozporz dzenia Min.
Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów[...] Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
co najmniej 1 osoba

b)
[pkt.
V.1.
ppkt 2)
lit. "b"
SIWZ]

Imi i nazwisko:

Kwalifikacje w zakresie analizy
ekonomiczno - finansowej, tj. posiada
wykszta cenie o kierunku ekonomicznym,
W ci gu ostatnich 5 lat przed wszcz ciem
przedmiotowego post powania bra a
udzia , jako pracownik merytoryczny w
zakresie dotycz cym analizy ekonomiczno
– finansowej w opracowaniu minimum 2
studiów wykonalno ci ka dy o warto ci co
najmniej 60.000 z brutto.
Zakres wykonywanych czynno ci
(§2 ust. 4 pkt.10 Rozporz dzenia Min.
Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów[...] Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
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Podstawa do dysponowania osob
(§2 ust. 4 pkt.10 Rozporz dzenia Min.
Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów[...] Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
co najmniej 1 osoba

C)
[pkt.
V.1.
ppkt 2)
lit. "c"
SIWZ]

Imi i nazwisko:

do wiadczenie w zakresie
przygotowywania wniosków o
dofinansowanie oraz studium
wykonalno ci, tj. w ci gu 5 lat przed
wszcz ciem przedmiotowego
post powania bra a udzia w
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
oraz studium wykonalno ci dla minimum 1
projektu
Zakres wykonywanych czynno ci
(§2 ust. 4 pkt.10 Rozporz dzenia Min.
Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów[...] Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
Podstawa do dysponowania osob
(§2 ust. 4 pkt.10 Rozporz dzenia Min.
Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów[...] Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)

………………………………..
Miejscowo , data

…………………………………….
podpis wykonawcy

Osoba sk adaj ca o wiadczenie wiadoma jest odpowiedzialno ci karnej wynikaj cej z art. 297
Kodeksu Karnego za przed enie nierzetelnego lub po wiadczaj cego nieprawd
wiadczenia.
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik 5 do SIWZ

wiadczenie wykonawcy
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 30.000 Euro i nie przekracza kwoty
okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówie publicznych (j. t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pó n. zm.)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Opracowanie Studium Wykonalno ci, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu,
przygotowanie pozosta ej dokumentacji niezb dnej do z enia przez Zamawiaj cego wniosku
w ramach Dzia ania 3.2 Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze
multimodalnych dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej
by Poszukiwania i Ratownictwa prowadzonego przez Morsk S
Poszukiwania
i Ratownictwa",
Ubiegaj c si o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
reprezentuj c wykonawc ..............................
wiadczamy e12:
*nie nale ymy do grupy kapita owej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
*nale ymy do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w sk ad
której wchodz nast puj ce podmioty:

Lp. Nazwa
1.

Adres

2.
3.

.......................................................
Nazwa i adres wykonawcy
(lub piecz tka firmowa)

.....................................................
Imienna piecz tka i podpis
osoby upowa nionej lub osób
upowa nionych

12

Niepotrzebne skre li lub prawid ow odpowied podkre li . Z powy szego o wiadczenia winna wynika
informacja nt. przynale no ci wykonawcy do grupy kapita owej,
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik nr 6 do SIWZ
Wykaz wykonanych/wykonywanych us ug
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówie publicznych (j. t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pó n. zm.)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Opracowanie Studium Wykonalno ci, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu,
przygotowanie pozosta ej dokumentacji niezb dnej do z enia przez Zamawiaj cego
wniosku w ramach Dzia ania 3.2 Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg
wodnych i po cze multimodalnych dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku
ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa"
wiadczam, e zrealizowa em nale ycie US UGI polegaj ce na

Lp

Przedmiot us ugi

Data
Warto
wykonania/
brutto us ugi wykonywania
us ugi

Podmiot, na rzecz którego
us uga zosta a wykonana/
jest wykonywana

1

2
3
4
5
6
Do wykazu do czam potwierdzenia nale ytego wykonania wskazanych us ug.
………………………….……………………
Nazwa wykonawcy
(lub piecz tka)

……………………………………………………...
podpis wykonawcy
(osoby upowa nionej lub
upowa nionych)

osób
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Warto
podan w walutach innych ni polski z oty Zamawiaj cy przeliczy w sposób: Kwoty
w dokumentach podane w walutach innych ni z oty b
przeliczane na potrzeby oceny ofert
na PLN wg redniego kursu NBP obowi zuj cego w dniu publikacji og oszenia o zamówieniu
w Suplemencie do Dziennika Urz dowego UE, a je eli w tym dniu kursu nie og oszono, do w/w
przeliczenia zastosowany zostanie ostatni og oszony kurs przed tym dniem.
Je eli wykonane przez wykonawc dostawy obejmowa y szerszy zakres ni opisane w warunku
udzia u pkt V.1. ppkt 1) SIWZ, to wówczas zobowi zany jest do jednoznacznego (niebudz cego
tpliwo ci, dopuszczaj cego jedn tylko mo liw interpretacj ) okre lenia warto ci brutto
wymienionych w tabeli us ug polegaj cych na opracowaniu studiów okre lonych w pkt. V.1
ppkt. 1 lit. a i b.
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za . nr 7 do SIWZ
UMOWA nr XXXXXXXX (wzór)
Zawarta w dniu ……………………………… 2017 roku w Gdyni pomi dzy:
Morsk S
Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia,
posiadaj cym NIP nr 586-20-76-216 oraz REGON nr 192634129, zwanym dalej
„Zamawiaj cym”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………..
………………………………………………..
a
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawc ”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………..
………………………………………………..
zwanych dalej „Stronami”
w wyniku przeprowadzonego post powania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z pó n. zm.)
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie Studium Wykonalno ci, propozycji wniosku
o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozosta ej dokumentacji niezb dnej do z enia
przez Zamawiaj cego wniosku oraz wsparcie Zamawiaj cego w procesie aplikacyjnym
w ramach Dzia ania 3.2 Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych
i po cze
multimodalnych Programu Operacyjnego Polska Infrastruktura
i rodowisko 2014 – 2020, O priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T
i transportu multimodalnego wraz z aktualizacj dokumentacji dla projektu „Budowa
wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania
i Ratownictwa”.
2. Szczegó owy opis przedmiotu Umowy okre la za cznik nr 8 do SIWZ b
nr 2 do Umowy.

cy za cznikiem

3. Przedmiot Umowy b dzie realizowany w 2 etapach obejmuj cych:
1) Etap 1: opracowanie Studium Wykonalno ci Projektu „Budowa wielozadaniowego statku
ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa” zgodnie z wymaganiami
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (zwanego dalej „PO Ii ”).
2) Etap 2:
a) przygotowanie i przekazanie Zamawiaj cemu propozycji wniosku o dofinansowanie
projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko
2014-2020, O priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu
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multimodalnego, Dzia anie 3.2 Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg
wodnych i po cze multimodalnych wraz z za cznikami wymienionymi we wzorze
wniosku publikowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (zwanego
dalej CUPT), zgodnie z wymaganiami,
b) przygotowanie prezentacji za
projektu13 oraz
c) opracowanie projektu funkcjonalnego i graficznego interfejsu portalu internetowego
funkcjonuj cego na potrzeby projektu14
4. Wykonawca przyst pi do realizacji zakresu wskazanego w ust 3 ppkt 2 po podpisaniu
z wynikiem pozytywnym Protoko u odbioru Studium Wykonalno ci.
5. Ostateczne i zaakceptowane przez Zamawiaj cego dokumenty wytworzone w ramach
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu w 2 egzemplarzach
w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (na opisanym no niku CD –
w formacie PDF oraz w ród owej wersji edytowalnej MS Office)
§ 2.
Termin realizacji
Wykonawca b dzie realizowa przedmiot Umowy przez 80 dni od dnia zawarcia Umowy, z tym
e:
1) Etap 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1), Wykonawca zrealizuje w terminie nie d szym
ni 60 dni od dnia zawarcia Umowy.
2) Etap 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2), Wykonawca zrealizuje w terminie do 20 dni od dnia
podpisania z wynikiem pozytywnym Protoko u odbioru Studium Wykonalno ci.
§ 3.
Procedura realizacji i odbioru przedmiotu umowy.
1. Wykonawca w terminie do 4 dni od daty zawarcia Umowy przeka e Zamawiaj cemu
szczegó owy harmonogram prac (zwany dalej „Harmonogramem”), uwzgl dniaj cy zadania
zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiaj cego.
2. Wykonawca w terminie do 6 dni od dnia zawarcia Umowy we mie udzia w spotkaniu
organizacyjnym z Zamawiaj cym w siedzibie Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa
w Gdyni. Celem spotkania b dzie omówienie i uzgodnienie zaproponowanego przez
Wykonawc Harmonogramu.
3. Harmonogram musi by zaakceptowany przez Zamawiaj cego. Ewentualne zmiany
w harmonogramie zg oszone przez Strony wymagaj akceptacji Zamawiaj cego.
4. Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy przeka e Zamawiaj cemu
do akceptacji Koncepcj realizacji projektu, uwzgl dniaj
niezb dne dla potrzeb realizacji
projektu modyfikacje oraz udzieli odpowiedzi na pytania okre lone w rozdziale II pkt. 2. 1)
Opisu przedmiotu zamówienia, stanowi cego za cznik nr 2 do Umowy.
5. W terminie nie d szym ni 5 dni roboczych od daty przekazania Koncepcji realizacji
projektu Zamawiaj cy powiadomi w formie pisemnej, czy wykonan Koncepcj realizacji
projektu przyjmuje, czy te uzale nia jej przyj cie od wprowadzenia zmian.
6. Wykonawca dokona zmian, o których mowa w ust. 5, w uzgodnionym przez przedstawicieli
Stron w terminie (nie d szym ni 5 dni roboczych od daty dor czenia Wykonawcy dania
wprowadzenia zmian) i przeka e Zamawiaj cemu poprawion Koncepcj realizacji projektu.
13
14
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7. Niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w terminie 3 dni robocze od daty przekazania
powiadomienia o przyj ciu Koncepcji realizacji projektu, Strony sporz dz w trzech
jednobrzmi cych egzemplarzach Protokó odbioru Koncepcji realizacji projektu, z których
dwa otrzyma Wykonawca, a jeden Zamawiaj cy.
8. Po przyj ciu Koncepcji realizacji projektu, w terminie zatwierdzonym w Harmonogramie,
Wykonawca opracuje projekt Studium Wykonalno ci, który przed ostatecznym przyj ciem
przez Zamawiaj cego podlega b dzie weryfikacji zgodnie z poni szym trybem;
1) Wykonawca powiadomi na pi mie Zamawiaj cego o gotowo ci do dokonania
przekazania Studium Wykonalno ci. Zamawiaj cy niezw ocznie potwierdzi pisemnie
przyj cie informacji i wyznaczy termin przekazania Studium Wykonalno ci,
2) strony sporz dz Protokó przekazania Studium Wykonalno ci, którego wzór stanowi
za cznik nr 3 do Umowy,
3) Studium Wykonalno ci podlega weryfikacji przeprowadzonej przez Zamawiaj cego
i nast pnie przez organy administracji pa stwowej i inne podmioty bior ce udzia
w procesie pozyskiwania funduszy europejskich dla niniejszego zadania.
4) W przypadku, gdy którykolwiek z aktów normatywnych b
dokumentów przestanie
obowi zywa przed terminem odbioru Studium Wykonalno ci lub zmieni tre , nale y
uwzgl dni normy wynikaj ce z nowych, uaktualnionych regulacji, obejmuj cych ten
sam zakres podmiotowy i przedmiotowy.
5) W przypadku wniesienia uwag do Studium przez organy administracji pa stwowej i inne
podmioty bior ce udzia w procesie pozyskiwania funduszy europejskich dla zadania,
o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy lub w przypadku wej cia w ycie zmian,
o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy przed dokonaniem odbioru przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowi zuje si do naniesienia odpowiednich poprawek
w terminie uzgodnionym przez strony (jednak nie d szym ni 5 dni od daty dor czenia
wykonawcy dania wprowadzenia zmian). Z tytu u wniesionych poprawek Wykonawcy
nie przys uguje dodatkowe wynagrodzenie.
6) Brak uwag ze strony podmiotów weryfikuj cych dokumentacj stanowi b dzie
podstaw do podpisania z wynikiem pozytywnym Protoko u odbioru Studium
Wykonalno ci, którego wzór stanowi za cznik nr 4 do Umowy. Protokó odbioru
Studium Wykonalno ci, sporz dzony w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach,
potwierdzaj cy realizacj przedmiotu Umowy w zakresie okre lonym dla Etapu 1,
dzie stanowi podstaw do wystawienia faktury na cz
wynagrodzenia, o której
mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1).
9. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Protoko u
odbioru Studium Wykonalno ci przygotuje i przeka e Zamawiaj cemu propozycj Wniosku o
dofinansowanie projektu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko
2014-2020, O priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
Dzia anie 3.2 Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze
multimodalnych, co potwierdzone b dzie protoko em przekazania propozycji Wniosku
o dofinansowanie projektu.
10. Wykonawca w terminie zatwierdzonym w Harmonogramie przygotuje prezentacj za
projektu jak równie , zgodnie z o wiadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym, opracuje
projekt funkcjonalnego i graficznego interfejsu portalu internetowego funkcjonuj cego
na potrzeby projektu15.
11. Odbiór propozycji wniosku o dofinansowanie projektu oraz odbiór przygotowanej przez
Wykonawc prezentacji, o której mowa w ust. 10, potwierdzone zostanie przez Strony,

15
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sporz dzonymi na pi mie w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach protoko ami odbioru,
z których dwa otrzyma Wykonawca i jeden Zamawiaj cy.
12. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za realizacj zamówienia b dzie udziela
wsparcia zespo owi Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa w kontaktach z organami
realizuj cymi ocen wniosków oraz nadzoruj cymi ten proces oraz zaktualizuje
opracowanie analityczne, zgodnie z ustaleniami i uwagami zg oszonymi za po rednictwem
Zamawiaj cego przez instytucje zaanga owane we wdra anie projektów unijnych, na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do
przed enia terminu realizacji Etapu II okre lonego w § 2 pkt 2, w przypadku przesuni cia
terminu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Wykonawca zobowi zuje si
do udzielania odpowiedzi i wyja nie na zg aszane przez Zamawiaj cego uwagi w terminie
nie d szym ni 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawc zg oszenia
od Zamawiaj cego.
13. Przyj cie propozycji wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa wielozadaniowego
statku ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa” w ramach
Dzia ania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze
multimodalnych, dokonywane jest w oparciu o sporz dzony na pi mie, w trzech
jednobrzmi cych egzemplarzach protokó odbioru propozycji wniosku o dofinansowanie
projektu, z których dwa otrzyma Wykonawca, a jeden Zamawiaj cy.
14. Odbiór pozosta ych elementów Etapu II okre lonych w § 1 ust. 3 pkt 2, ppkt b i c zostanie
potwierdzony stosownymi protoko ami odbioru.
15. Odbiór przedmiotu Umowy odb dzie si w siedzibie Zamawiaj cego.
§ 4.
Wynagrodzenie i warunki p atno ci
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy
maksymalne wynagrodzenie w wysoko ci:
netto ……………………………. z (s ownie: ………………….. …./100),
VAT 23%, tj. ……………………… z (s ownie: ………………… ../100),
brutto ……………………z (s ownie: ……………………. …./100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, b dzie p atne w nast puj cy sposób:
1) wynagrodzenie w wysoko ci 60% warto ci Umowy, dot. zrealizowania Etapu 1,
w wysoko ci:
netto ……………………………. z (s ownie: ………………….. …./100),
VAT 23%, tj. ……………………… z (s ownie: ………………… ../100),
brutto ……………………z (s ownie: ……………………. …./100),

2)

zostanie wyp acone po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiaj cego
z wynikiem pozytywnym przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 1, o którym mowa w § 1
ust. 3 pkt. 1), na podstawie odr bnej faktury;
wynagrodzenie w wysoko ci 40% warto ci Umowy, w tym 20 % za zrealizowanie Etapu
1 oraz 20% za zrealizowanie Etapu 2, w wysoko ci:
netto ……………………………. z (s ownie: ………………….. …./100),
VAT 23%, tj. ……………………… z (s ownie: ………………… ../100),
brutto ……………………z (s ownie: ……………………. …./100).
zostanie wyp acone na podstawie odr bnych faktur po wykonaniu i protokolarnym
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3.

4.
5.

6.

odbiorze przez Zamawiaj cego z wynikiem pozytywnym przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu 2, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 3 pkt. 2).
Strony postanawiaj , e wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, nie przys uguje
Wykonawcy w przypadku, gdy niepodpisanie umowy o dofinansowanie projektu nast pi o
z winy Wykonawcy.
Wykonawca o wiadcza, e wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie
koszty zwi zane z realizacj Umowy.
Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiaj cy zap aci przelewem
na podstawie prawid owo wystawionych i dor czonych przez Wykonawc faktur VAT,
w terminie do 21 dni od daty ich dor czenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze. Warunkiem zap aty wynagrodzenia jest do czenie do faktur podpisanych
z wynikiem pozytywnym Protoko ów odbioru, o których mowa w § 3 odpowiednio ust. 9,
ust. 12 i ust. 13, ust. 14.
Za dotrzymanie terminu zap aty uwa a si z enie przez Zamawiaj cego w terminie,
o którym mowa w ust. 5, polecenia przelewu w banku Zamawiaj cego.
§ 5.
Klauzula spo eczna

Wykonawca, w ramach tzw. klauzuli spo ecznej, zobowi zuje si by osoby wykonuj ce
czynno ci w zakresie opracowania dokumentacji, by y zatrudnione na umow o prac .
Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy z y o wiadczenie
o zatrudnianiu na umow o prac osób wykonuj cych czynno ci w powy szym zakresie.
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo za dania na etapie realizacji z enia o wiadcze
zatrudnionych osób potwierdzaj cych powy sze. Powy szy wymóg zatrudnienia na umow
o prac nie dotyczy sytuacji, w której wykonanie tych e czynno ci nie jest wiadczeniem pracy
w rozumieniu kodeksu pracy.
Obowi zki stron
§6
1. Zamawiaj cy zapewni Wykonawcy dost p do wszelkich dokumentów i innych róde
informacji niezb dnych do przygotowania dokumentacji b
cej przedmiotem Umowy,
a potrzebnej do jego realizacji, z zastrze eniem zapisów § 17.
2. Zamawiaj cy udzieli Wykonawcy na pi mie, na podstawie pisemnych zapyta wszelkich
niezb dnych wyja nie dotycz cych przedmiotu Umowy
§ 7.
1. Wykonawca zobowi zuje si wykona przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1,
z zachowaniem zasady najwy szej staranno ci, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
oraz posiadan wiedz i do wiadczeniem, zachowuj c najwy szy profesjonalny poziom
zgodnie z celem wykonania i przeznaczeniem przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowi zany jest zapewni wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby
posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje - wymagane przez Zamawiaj cego, a w szczególno ci
zapewni udzia osób wskazanych w Za czniku nr 4 do SIWZ (Wykaz osób).
3. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych przez Wykonawc w ofercie do realizacji
przedmiotu Umowy musi by uzasadniona przez Wykonawc na pi mie i zaakceptowana
przez Zamawiaj cego pod rygorem niewa no ci. Zamawiaj cy zaakceptuje tak zmian
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wy cznie wtedy, gdy kwalifikacje zg oszonej zamiennie osoby b
takie same lub wy sze
ni kwalifikacje, wymagane przez Zamawiaj cego wg warunków udzia u w post powaniu
lub kryteriów oceny ofert odpowiednio.
4. Wykonawca zapewnia, e wykonany, dor czony i odebrany przez Zamawiaj cego przedmiot
Umowy b dzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiaj cego za wady przedmiotu Umowy
zmniejszaj ce jego warto
lub u yteczno
ze wzgl du na cel oznaczony w Umowie
oraz wynikaj cy z jego przeznaczenia.
§ 8.
Autorskie prawa maj tkowe
1. Wykonawca o wiadcza, e opracowanie dokumentacji, o której stanowi § 1 Umowy, b dzie
utworem nowym, indywidualnym, wytworzonym samodzielnie jako dzie o wynikaj ce
z realizacji umowy, spe niaj cym cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, do którego maj tkowe prawa autorskie przys ugiwa b
wy cznie
Wykonawcy w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie oraz nie b dzie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie b
obci one jakimikolwiek roszczeniami osób
trzecich.
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, okre lonego w § 4 ust. 1, przenosi na
Zamawiaj cego autorskie prawa maj tkowe do Studium Wykonalno ci projektu „Budowa
wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa”,
zwanego dalej „Dokumentacj ”, oraz jej uaktualnie i poprawek (zwanymi dalej wspólnie
„Utworami”) wytworzonymi przez Wykonawc w ramach realizacji przedmiotu Umowy, które
zosta y odebrane przez Zamawiaj cego, na polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia
Umowy, wskazanych w ust. 3, wraz z prawem do wykonywania zale nych praw autorskich.
3. W odniesieniu do Utworów Strony okre laj nast puj ce pola eksploatacji;
1) trwa e lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w cz ciach i w ca ci jakimikolwiek
rodkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wy wietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania Utworu niezb dne jest jego
zwielokrotnienie, w szczególno ci technik drukarsk zapisu magnetycznego, technik
cyfrow , technik reprograficzn lub inn
2) t umaczenie, przystosowywanie, zmiany uk adu lub jakiekolwiek inne zmiany
wprowadzane w Utworach przez Zamawiaj cego, albo osoby przez niego upowa nione;
3) rozpowszechnianie, w tym u yczenie lub najem Utworów lub jego kopii.
4. Przeniesienie autorskich praw maj tkowych do Utworów, o których mowa w ust. 1, obj tych
przedmiotem Umowy nast pi z chwil ich wydania Zamawiaj cemu. W przypadku gdy brak,
ograniczenie lub utrata praw Wykonawcy, o których stanowi ust 1, spowoduje brak,
ograniczenie lub utrat praw Zamawiaj cego w ca ci lub w cz ci, Wykonawca
zobowi zuje si na w asny koszt naby takie prawo na rzecz Zamawiaj cego lub wed ug
wyboru Zamawiaj cego zmodyfikuje lub wymieni elementy naruszaj ce prawa osób trzecich,
pod warunkiem e modyfikacja nie zmieni zgodno ci przedmiotu umowy z postanowieniami
umowy.
5. Wykonawca, z zastrze eniem poni szych postanowie , b dzie wyst powa , na w asny
koszt, w sprawie wszelkich roszcze zg oszonych wobec Zamawiaj cego w s dzie lub poza
dem, w kraju, w którym Utwory zosta y Zamawiaj cemu dostarczone, o ile takie roszczenia
zwi zane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa w asno ci intelektualnej, takiego jak
patent, prawo autorskie lub znak towarowy, tajemnica handlowa w zwi zku z u ywaniem
przez Zamawiaj cego Utworów, dostarczonych zgodnie z Umow .
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6. Wykonawca pokryje wszelkie odszkodowania oraz inne koszty ostatecznie zas dzone
od Zamawiaj cego w zwi zku z roszczeniem, o którym mowa w ust. 4.
7. Wykonawca ma obowi zek, na swój koszt, uzyska dla Zamawiaj cego prawo do dalszego
ywania Utworów naruszaj cych prawa wskazane w ust. 4, albo zast pi je – w terminie
uzgodnionym z Zamawiaj cym – innymi Utworami, nienaruszaj cymi powy szych praw lub
zmieni Utwory w taki sposób, e przestan one narusza prawa, o których mowa w ust. 4,
z tym zastrze eniem, e dostarczone Utwory b
spe nia wymagania okre lone
w Umowie.
8. Z chwil przeniesienia autorskich praw maj tkowych, na w asno
Zamawiaj cego
przechodz no niki, na których utrwalono dzie o.

§ 9.
Kary umowne
1. Zamawiaj cy mo e naliczy
Wykonawcy kary umowne, które b
naliczane
w nast puj cych okoliczno ciach i wysoko ciach;
1) za niewykonanie Etapu 1 przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 1) –
w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1), za ka dy
rozpocz ty dzie opó nienia, jednak nie wi cej ni 20% tego wynagrodzenia;
2) za niewykonanie Etapu 2 przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 2) –
w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2), za ka dy
rozpocz ty dzie opó nienia, jednak nie wi cej ni 20% tego wynagrodzenia;
3) za brak dokonania zmian w Koncepcji realizacji projektu, w terminie, o którym mowa w §
3 ust. 6 – w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1), za
ka dy rozpocz ty dzie opó nienia, licz c od terminu wyznaczonego na dokonanie
zmian, jednak nie wi cej ni 20% tego wynagrodzenia;
4) za brak dokonania zmian w Studium Wykonalno ci, w terminie, o którym mowa w § 3 ust.
8 pkt 5) – w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1), za
ka dy rozpocz ty dzie opó nienia, licz c od terminu wyznaczonego na dokonanie
zmian, jednak nie wi cej ni 20% tego wynagrodzenia;
5) za brak udzielenia odpowiedzi i wyja nie na zg aszane przez Zamawiaj cego uwagi,
w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 12 - w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2), za ka dy rozpocz ty dzie opó nienia, licz c od
terminu wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi i wyja nie , jednak nie wi cej ni 20%
tego wynagrodzenia;
6) w wysoko ci 200,00 z brutto za ka dy rozpocz ty dzie niezatrudnienia osób na umow
o prac , lub braku z enia o wiadczenia o zatrudnieniu, zgodnie z § 5 umowy;
7) za odst pienie Wykonawcy od Umowy lub rozwi zanie Umowy przez Wykonawc
z przyczyn le cych po jego stronie w wysoko ci 10 % kwoty wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1.
8) za odst pienie Zamawiaj cego od Umowy lub rozwi zanie Umowy z przyczyn le cych
po stronie Wykonawcy w wysoko ci 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1.
9) za opó nienie w usuwaniu wad w okresie r kojmi za wady – w wysoko ci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za ka dy rozpocz ty dzie opó nienia
w stosunku do terminu wyznaczonego na usuni cie wad.
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10) w przypadku uchylania si od zapewnienia natychmiastowego kontaktu z przynajmniej
jednym cz onkiem zespo u realizuj cego zamówienie, wskazanego w par 16 w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia brutto za realizacj umowy. Za uchylanie si od
zapewnienia kontaktu strony przyjmuj trzykrotny, trwaj cy powy ej 48 godzin brak
kontaktu osobistego, telefonicznego, za po rednictwem faksu, poczty elektronicznej.
2. Wykonawca wyra a zgod na potr cenie kar umownych zastrze onych Umow
z nale nego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupe niaj cego, przewy szaj cego
wysoko kar umownych, do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody.
4. adna Strona nie b dzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienale yte wykonanie swoich
zobowi za w ramach Umowy, je eli niewykonanie lub nienale yte wykonanie zobowi za
wynikaj cych z Umowy b dzie wynikiem dzia ania Si y Wy szej, okre lonej w § 12 pkt 1.
§ 10.
Podwykonawcy
1. Wykonawca – zgodnie z o wiadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona;
1) bez udzia u podwykonawców;*
2) przy udziale podwykonawców, w zakresie ………………………………….;*
3) przy udziale ……………………………………, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby
Wykonawca powo ywa si , na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu
wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP, w zakresie …………………………………………….*
2. Je eli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo ywa
si , na zasadach okre lonych w art. 22a, w celu wykazania spe niania warunków udzia u w
post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Wykonawca jest obowi zany
wykaza Zamawiaj cemu, i proponowany inny podwykonawca samodzielnie spe nia je
w stopniu nie mniejszym ni wymagany dla tych warunków w trakcie post powania o
udzielenie zamówienia.*
3. Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.*
(* - niepotrzebne skre li )
§ 11.
Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniós zabezpieczenie nale ytego wykonania Umowy w wysoko ci …………..
otych (s ownie: ……………………………………) w formie ....................................................
2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania Umowy s y do pokrycia roszcze z tytu u
niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy, bez potrzeby uzyskania zgody
Wykonawcy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie ni w pieni dzu, kwota
roszcze b dzie zap acona na rzecz Zamawiaj cego, na pierwsze jego pisemne wezwanie
stwierdzaj ce, e Wykonawca nie wywi za si ze zobowi za wynikaj cych z Umowy.
3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w wysoko ci
70% w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Protoko u
odbioru Etapu 2.
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze z tytu u r kojmi za wady odpowiadaj ca
30% wysoko ci zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie pó niej ni w 15. dniu po up ywie
okresu r kojmi za wady licz c od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym protoko ów odbioru
Etapu 2. Okres r kojmi wynosi 6 miesi cy.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowi zywania umowy jest dopuszczalna pod
warunkiem, i zachowana zostanie ci
zabezpieczenia, nie zostanie zmniejszona
wysoko zabezpieczenia, a nowa forma zabezpieczenia b dzie jedn z form, o których
stanowi przepis art. 148 ust. 1 Pzp.
§ 12.
Si a Wy sza
1. Termin „Si a Wy sza” oznacza zewn trzne, niemo liwe do przewidzenia i zapobie enia
zdarzenie wyst puj ce po zawarciu Umowy, uniemo liwiaj ce nale yte wykonanie przez
Stron jej obowi zków, w szczególno ci takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki
terrorystyczne, strajki.
2. adna Strona nie b dzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienale yte wykonanie swoich
zobowi za w ramach Umowy, je eli niewykonanie lub nienale yte wykonanie zobowi za
wynikaj cych z Umowy jest wynikiem dzia ania Si y Wy szej.
3. Je eli zaistnieje Si a Wy sza, Strona, której dotycz okoliczno ci Si y Wy szej bezzw ocznie
zawiadomi drug Stron na pi mie o jej zaistnieniu i przyczynach.
4. Strona, której dotycz okoliczno ci Si y Wy szej do y wszelkich stara , aby niezw ocznie,
nie d ej ani eli w terminie do 2 roboczych dni od daty zawiadomienia, przedstawi drugiej
Stronie dokumentacj , która wyja nia natur i przyczyny zaistnia ej okoliczno ci Si y Wy szej
w takim zakresie, w jakim jest to mo liwie osi galne. Je eli po zawiadomieniu Strony nie
uzgodni inaczej w formie pisemnej, ka da ze Stron b dzie kontynuowa a wysi ki w celu
wywi zania si ze swoich zobowi za .
5. W takim zakresie, w jakim niemo no wykonywania zobowi za umownych wynika z Si y
Wy szej oddzia uj cej na jedn ze Stron, druga Strona równie nie b dzie odpowiedzialna za
wykonanie swoich zobowi za .
§ 13.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupe nienia Umowy wymagaj formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewa no ci.
2. Zmiany Umowy musz by zgodne z ustaw Prawo zamówie publicznych i zg oszone
przez Stron nie pó niej ni w terminie 7 dni przed jej planowanym wprowadzeniem.
3. Zmiany Umowy dokonane z naruszeniem ust. 2 podlegaj uniewa nieniu.
4. Strony przewiduj
mo liwo
wprowadzenia nast puj cych zmian do Umowy
w nast puj cych przypadkach lub okoliczno ciach:
a) zmiana sposobu realizacji zamówienia w przypadku:
1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowi zuj cego, które b
mia y wp yw
na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy
2) zmiany wytycznych, wymaga
lub kryteriów formalnych zwi zanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych dla Dzia ania 3.2 „Rozwój transportu
morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze multimodalnych
3) zmiany zasad realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczno ci niezale nych
od woli Stron, które b
mia y bezpo redni wp yw na realizacj Umowy,
- w zakresie wynikaj cym z przes anki jej wprowadzenia.
b) zmiana terminu realizacji zamówienia:
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1) wyd enie terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Dzia ania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze
multimodalnych;
2) wyst pienie sytuacji o której mowa w ust 4 lit a)
- uwzgl dniaj ca czas niezb dny na wprowadzenie zmian w dokumentacji lub podj cia
czynno ci koniecznych z uwagi na wyst pienie jednej z przes anek okre lonych w ust
4 lit a pkt 1-3 oraz lit b);
c) zmiana w zakresie podwykonawstwa, :
1) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy, wskazanego w Ofercie Wykonawcy
2) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,
5. Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o której mowa w ust 4 lit c niniejszej
umowy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powo ywa si , na zasadach
okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spe niania warunków udzia u
w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp Wykonawca jest obowi zany
wykaza
Zamawiaj cemu, i proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spe nia je w stopniu nie mniejszym ni wymagany w trakcie post powania
o udzielenie zamówienia;
6. Niezale nie od tre ci ust 4, strony wskazuj ponadto mo liwo
wprowadzenia zmian
w tre ci umowy w przypadku wyst pienia Si y Wy szej, o której mowa w § 12.1.. Zakres
zmian musi pozostawa w zwi zku z wyst pieniem tej e Si y Wy szej.
§ 14.
Odst pienie od umowy
1. Zamawiaj cy mo e odst pi od Umowy w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci
powoduj cej, e wykonanie Umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o
przewidzie w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mo e zagrozi
istotnemu interesowi bezpiecze stwa pa stwa lub bezpiecze stwu publicznemu.
Odst pienie nast puje w terminie 30 dni od dnia powzi cia wiadomo ci o tych
okoliczno ciach.
2. W przypadku odst pienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo
do wynagrodzenia nale nego za prace wykonane do dnia odst pienia od Umowy.
3. Zamawiaj cy mo e odst pi od Umowy, je eli Wykonawca w ra cy sposób narusza
postanowienia Umowy.
4. Do ra cych narusze Umowy zalicza si w szczególno ci nast puj ce przypadki:
1) wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu Umowy lub jej cz ci jakiejkolwiek osobie
trzeciej bez zgody Zamawiaj cego wyra onej w formie pisemnej;
2) ra cy brak wspó dzia ania ze strony Wykonawcy uniemo liwiaj cy realizacj umowy
z zachowaniem terminów wskazanych w umowie
5. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odst pienia od Umowy, je eli:
1) studium wykonalno ci wyka e bezzasadno
wdro enia przedmiotowego projektu
a tym samym realizacji czynno ci przewidzianych w Etapie 2 - Zamawiaj cy odst pi od
umowy w zakresie realizacji Etapu 2, a Wykonawcy przys ugiwa b dzie
wynagrodzenie za realizacj Etapu 1
2) Wykonawca po up ywie 30 dni od dnia zawarcia Umowy nie zatrudni na umow o prac
osób wykonuj cych czynno ci w zakresie opracowania dokumentacji.
6. W przypadku zaistnienia okoliczno ci stanowi cych podstaw do odst pienia od Umowy,
Zamawiaj cy wezwie pisemnie Wykonawc do zaniechania narusze postanowie Umowy
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i usuni cia skutków tych narusze w terminie 5 dni od dnia dor czenia wezwania.
W przypadku bezskutecznego up ywu ww. terminu Zamawiaj cemu przys uguje prawo
enia o wiadczenia o odst pieniu od Umowy. O wiadczenie o odst pieniu od Umowy
winno by sporz dzone na pi mie pod rygorem niewa no ci. Termin odst pienia wynosi 3
dni od up ywu terminu okre lonego w zdaniu pierwszym.
7. Postanowienia ust. 6 nie dotycz przypadków okre lonych w ust. 5 ust 1). W tym przypadku
Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od Umowy poprzez z enie stosownego
wiadczenia.
8. Zamawiaj cy mo e odst pi od Umowy wy cznie w przypadkach przewidzianych przez
Ustaw Pzp oraz przewidzianych w Umowie.
9. O wiadczenie o odst pieniu od Umowy winno by sporz dzone na pi mie pod rygorem
niewa no ci.
10. W przypadku wykonania przez Zamawiaj cego prawa odst pienia od Umowy,
niezale nie od jego podstawy, odst pienie wywiera skutek wy cznie co do cz ci
niewykonanej.
W zwi zku z powy szym adna ze Stron nie b dzie zobowi zana do zwrotu wiadcze
otrzymanych od drugiej Strony w ramach Umowy, za Wykonawca b dzie mia prawo
da zap aty wynagrodzenia z tytu u wiadcze wykonanych i odebranych do dnia
odst pienia, co do których Zamawiaj cy nie zg osi uwag.
11. W przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiaj cy
zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu
i obci enia Wykonawcy kosztami w wysoko ci ró nicy pomi dzy kosztami przewidzianymi
w Umowie, wynikaj cymi z realizacji przedmiotu Umowy, a faktycznie poniesionymi
kosztami wykonania zast pczego.
§ 15.
Rozwi zanie umowy
1. Zamawiaj cy mo e rozwi za umow je eli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno ci,
o których stanowi art. 145 a ustawy Prawo zamówie publicznych.
2. W przypadku rozwi zania umowy, Wykonawca mo e
da wynagrodzenia nale nego
z tytu u wykonania cz ci umowy.
§ 16.
Przedstawiciele stron
1. Strony wyznaczaj swoich przedstawicieli – Koordynatorów Umowy, uprawnionych
do wspó dzia ania przy realizacji Umowy:
1) ze strony Wykonawcy:
………………………., tel. .. … .. .., … … …, e-mail: ………………….;
………………………., tel. .. … .. .., … … …, e-mail: …………………..
2) ze strony Zamawiaj cego:
………………………., tel. .. … .. .., … … …, e-mail: ………………….;
………………………., tel. .. … .. .., … … …, e-mail: …………………..
2. Zmiana Koordynatora Umowy ze strony Zamawiaj cego lub Wykonawcy wymaga
pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje si skuteczna z chwil otrzymania przez
adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela, bez konieczno ci zmiany Umowy.
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3. Koordynatorzy Umowy b
umocowani do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy
i Zamawiaj cego w zakresie wszelkich spraw zwi zanych z realizacj
Umowy,
w szczególno ci do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania i organizowania
wspó dzia ania Stron, dokonywania czynno ci faktycznych zwi zanych z realizacj
przedmiotu Umowy oraz prawnych w zakresie odbioru przedmiotu Umowy z zastrze eniem,
e zwi zane s warunkami ustalonymi w Umowie.
4. O wiadczenia, zawiadomienia oraz zg oszenia dokonywane przez Strony, a wynikaj ce
z postanowie Umowy winny by dokonywane wy cznie w formie pisemnej, faksem lub
poczt elektroniczn . Zawiadomienia i o wiadczenia dokonane w innej formie nie wywo uj
skutków prawnych ani faktycznych. Za termin przekazania przyjmuje si dat potwierdzenia
odbioru dla formy pisemnej i elektronicznej albo dat dostarczenia faksu na wymieniony
w Umowie nr faksu.
5. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, o wiadczenia woli i wiedzy okre lone Umow
winny by sk adane i dokonywane na nast puj ce adresy:
1) Do Wykonawcy: ………………………………………………………..…………
2)

Do Zamawiaj cego: ……………………………………………………..…………

6. Strona, która zmieni a adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowi zana poinformowa
o tym drug Stron w formie pisemnej, pod rygorem uznania dor czenia powiadomienia,
zawiadomienia, o wiadczenia woli i wiedzy na poprzedni adres Strony za dokonane
prawid owo.
§ 17.
Zachowanie poufno ci
1. Wykonawca zobowi zuje si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiaj cego albo powzi tych w zwi zku z wykonywaniem
zobowi za wynikaj cych z Umowy.
2. Strony umowy zobowi zuj si do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich
postanowie zawartych w przepisach prawnych zwi zanych z ochron danych osobowych,
a tak e z ochron informacji niejawnych oraz ochron tajemnicy s bowej.
3. Wykonawca zobowi zuje si zapozna i przestrzega przepisów reguluj cych zasady
post powania z dokumentami lub danymi Zamawiaj cego w zakresie niezb dnym
do realizacji przedmiotu umowy, które obowi zuj u Zamawiaj cego.
4. Obowi zek okre lony w ust 1. niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie
znanych oraz udost pnienia informacji na podstawie bezwzgl dnie obowi zuj cych
przepisów prawa, w szczególno ci np. dania S du, prokuratury, organów podatkowych
i organów kontrolnych.
5. Nie b
uwa ane za chronione informacje, które:
a) wcze niej sta y si informacj publiczn ,
b) by y znane, zgodnie z prawem, stronie otrzymuj cej, lub by y zatwierdzone
do rozpowszechniania na podstawie pisemnej zgody danej strony,
c) zosta y przekazane osobie trzeciej, nie b
cej stron umowy, zgodnie z prawem
bez ogranicze .
6. Wykonawca zobowi zuje si
po podpisaniu umowy zapozna
pracowników
z o wiadczeniem o zachowaniu poufno ci.
7. Wykonawca odpowiada za szkod wyrz dzon Zamawiaj cemu przez ujawnienie,
przekazanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiaj cego,
wbrew postanowieniom umowy. Zobowi zanie to wi e Wykonawc równie po wykonaniu
przedmiotu umowy, a tak e po jej rozwi zaniu.
38

§ 17.
Postanowienia ko cowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
w szczególno ci dotycz ce umowy o dzie o, ustawy Prawo zamówie publicznych, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Ewentualne spory wynik e na tle umowy b
rozstrzygane w drodze negocjacji
polubownych, a dopiero po wyczerpaniu takiej mo liwo ci w drodze s dowej, przy czym
postanowienie niniejsze nie stanowi zapisu na s d polubowny. W razie bezskutecznych
negocjacji polubownych, strony oddadz spraw pod rozstrzygni cie s du powszechnego
ciwego dla siedziby Zamawiaj cego.
3. Cesje wynikaj cych z umowy wierzytelno ci i praw Wykonawcy wymagaj pisemnej zgody
Zamawiaj cego pod rygorem niewa no ci.
4. Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiaj cy, a jeden Wykonawca.
5. Umowa zawiera nast puj ce za czniki stanowi ce jej integraln cz
:
1.
2.
3.
4.

Za
Za
Za
Za

cznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.- kopia formularza oferty
cznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. (za cznik nr 8 do SIWZ)
cznik nr 3 - Protokó przekazania Studium Wykonalno ci.
cznik nr 4 - Protokó odbioru Studium Wykonalno ci

ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik nr 1 do Umowy nr XXXXXXX

Oferta Wykonawcy
(Za cznikiem b dzie kopia formularza oferty)
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik nr 2 do Umowy nr XXXXXXX

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Za cznik 8 SIWZ
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik nr 3 do Umowy nr XXXXXXX
Protokó przekazania Studium Wykonalno ci (wzór)
Sporz dzony dnia…………….… w Gdyni w zakresie umowy nr XXXXXXXXX z dnia
…………………….
I. W odbiorze uczestniczyli:
Ze strony Zamawiaj cego:
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
(imi i nazwisko)
Ze strony Wykonawcy:
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
(imi i nazwisko)
II.
1.

2.

Ustalenia dotycz ce przekazania przedmiotu Umowy w cz ci dotycz cej
dokumentacji Studium Wykonalno ci
Wykonawca zgodnie z umow w ramach przedmiotu Umowy wykona Studium
Wykonalno ci
…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..
Wykonawca przekaza przedmiot Umowy w cz ci dotycz cej Studium Wykonalno ci
wykonany w nast puj cej postaci:
………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………...……

3. Wykonawca o wiadczy , e jest to przedmiot Umowy w cz ci dotycz cej Studium
Wykonalno ci kompletny i gotowy do oceny przez Zamawiaj cego.
III. Zamawiaj cy przyjmuje przedmiot Umowy do oceny.
IV. Na tym protokó zako czono i podpisano:
................................................

…………………………………..

................................................

.................................................

.............................……..
(przedstawiciele Zamawiaj cego)

….............................................
(przedstawiciele Wykonawcy

Niniejszy protokó sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, w tym jeden dla
Zamawiaj cego i dwa dla Wykonawcy.
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik nr 4 do Umowy nr XXXXXXXX
Protokó odbioru Studium Wykonalno ci (wzór)
Sporz dzony dnia…………….…
…………………….

w

Gdyni

w

zakresie

umowy

nr

XXXXXXXX

z dnia

I. W odbiorze uczestniczyli:
Ze strony Zamawiaj cego:
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
(imi i nazwisko)
Ze strony Wykonawcy:
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
(imi i nazwisko)
II.
1.

2.
3.

4.

Ustalenia dotycz ce wykonania przedmiotu Umowy w cz ci dotycz cej Studium
wykonalno ci:
Wykonawca zgodnie z umow w ramach przedmiotu Umowy wykona Studium Wykonalno ci i
przekaza je Zamawiaj cemu w dniu ………………… w nast puj cej postaci:
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..………
Do realizacji Umowy, Wykonawca, zatrudni / nie zatrudni ** osob posiadaj
status osoby
niepe nosprawnej, na warunkach okre lonych w Umowie.
Zamawiaj cy w stosunku do Studium wykonalno ci nie stwierdza adnych rozbie no ci /
wskazuje nast puj ce rozbie no ci**:
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..………
Zamawiaj cy wzywa do usuni cia wy ej wskazanych rozbie no ci w terminie do:
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..………

III. Ko cowy wynik odbioru:
1. Pozytywny**) – Zamawiaj cy dokonuje odbioru Studium Wykonalno ci obj tego niniejszym
protoko em bez zastrze
i stwierdza, e:
1) Studium Wykonalno ci zosta o wykonane w terminie, zgodnie z wymogami okre lonymi w
Umowie.
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2) Wykonawca, zgodnie z deklaracj z on w Ofercie, zatrudni do realizacji Umowy
na warunkach w niej okre lonych, osob posiadaj
status osoby niepe nosprawnej.
2. Pozytywny**) – Zamawiaj cy dokonuje odbioru Studium Wykonalno ci obj tego niniejszym
protoko em i stwierdza, e:
1) Studium Wykonalno ci zosta o wykonane w terminie / po terminie** okre lonym
w Umowie. Opó nienie liczone od dnia ………….,*
2) Wykonawca zatrudni / nie zatrudni ** do realizacji Umowy, na warunkach i w terminach
w niej okre lonych, osob /y zatrudnione na umow o prac .
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….*
3. Negatywny*) – Zamawiaj cy odmawia odbioru przedmiotu Umowy obj tego niniejszym
protoko em w zwi zku z rozbie no ciami uj tymi w pkt II ust. 3.
Niniejszy protokó podpisany z wynikiem pozytywnym stanowi podstaw do wystawienia przez
Wykonawc faktury VAT dotycz cej zap aty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1)
Umowy.
IV. Na tym protokó zako czono i podpisano:
................................................

…….........................................

................................................

.................................................

.......................................……..
(przedstawiciele Zamawiaj cego)

……..........................................
(przedstawiciele Wykonawcy)

Niniejszy protokó sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, w tym jeden
dla Zamawiaj cego i dwa dla Wykonawcy.

*) – je li dotyczy
**) – niepotrzebne skre li

44

Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik nr 8 do SIWZ
Za cznik nr 2 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
owniczek poj
CUPT
HNS
MSPiR
Olej

PO Ii
Projekt
Przemys owe
Instalacje
Morskie

i skrótów u ytych w Opisie Przedmiotu Zamówienia
Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa,
Pod poj ciem „olej” rozumie si rop naftow w ka dej postaci, w czaj c w to
rop naftow surow , paliwo olejowe, szlam, odpadki olejowe oraz produkty
rafinowane.
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014 - 2020,
oznacza „Budow wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S by
Poszukiwania i Ratownictwa
infrastruktura niezb dna do realizacji dzia
na morzu obejmuj ca
poszukiwanie i eksploatacj zasobów spod dna morskiego (g ównie ropa i gaz
oraz kruszywa), morskie terminale prze adunkowe oleju niemaj ce statusu
portów oraz uk adanie i eksploatacj kabli i ruroci gów podmorskich, a tak e
morskie farmy wiatrowe.

I. Cel realizacji Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalno ci, propozycji Wniosku
o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozosta ej dokumentacji niezb dnej do z enia
przez Zamawiaj cego wniosku oraz wsparcie Zamawiaj cego w procesie aplikacyjnym dla
projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko
2014-2020, osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
Dzia ania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze
multimodalnych dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej
by Poszukiwania i Ratownictwa”
2. Celem Projektu jest: zaprojektowanie i budowa wielozadaniowego statku ratowniczego, który
dzie eksploatowany przez MSPiR.
3. W ramach realizacji Projektu zak ada si mo liwo
realizacji statutowych dzia
MSPiR
w zakresie:
1) poszukiwania rozbitków i podnoszenie ich bezpo rednio z wody oraz innych rodków
ratunkowych,
ewakuowania rozbitków bezpo rednio z uszkodzonej jednostki (w tym równie ewakuacja
niepe nosprawnych i rannych),
2) segregacji poszkodowanych i udzielenia im kwalifikowanej pierwszej pomocy,
3) wspó pracy ze mig owcem ratownictwa morskiego,
4) holowania awaryjnego statków na M. Ba tyckim,
5) gaszenia po arów na innych jednostkach p ywaj cych oraz przemys owych instalacjach
morskich,
6) prowadzenia dzia
ratowniczych w warunkach ska onej wody i atmosfery (pierwszy
w Polsce statek gazoszczelny),
7) wykrywania, monitorowania i zwalczanie zanieczyszcze olejowych,
8) wykrywanie, monitorowanie i zwalczanie zagro
i zanieczyszcze chemicznych innych
ni olej (HNS).
4. Wdro enie Projektu, pozwoli na uzyskanie nast puj cych efektów:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

II.
1.

2.

16
17

zwi kszenie zakresu oraz podniesienie stanu gotowo ci i dost pno ci dzia
ratowniczych niezb dnych dla zachowania bezpiecze stwa eglugi 16 w portach,
dla obszarów morskich RP, obszaru M. Ba tyckiego, a tak e obszarów morskich UE,
w zakresie zanieczyszcze powodowanych przez olej;
umo liwienie dzia
ratowniczych niezb dnych dla zachowania bezpiecze stwa eglugi17
w portach, dla obszarów morskich RP, obszaru M. Ba tyckiego, a tak e obszarów morskich
UE, w zakresie zanieczyszcze powodowanych przez HNS;
zwi kszenie zakresu oraz podniesienie stanu gotowo ci i dost pno ci dzia
ratowniczych niezb dnych dla zachowania bezpiecze stwa przemys owych instalacji
morskich dla obszarów morskich RP, obszaru M. Ba tyckiego, a tak e obszarów morskich
UE w zakresie zanieczyszcze powodowanych przez olej;
umo liwienie dzia
ratowniczych niezb dnych dla zachowania bezpiecze stwa
przemys owych instalacji morskich dla obszarów morskich RP, obszaru M. Ba tyckiego,
a tak e obszarów morskich UE w zakresie zanieczyszcze powodowanych przez HNS;
zwi kszenie zakresu oraz podniesienie stanu gotowo ci i dost pno ci dzia
ratowniczych niezb dnych dla zachowania bezpiecze stwa na obszarach l dowych
przyleg ych do obszarów morskich RP, obszarów pa stw M. Ba tyckiego, a tak e
obszarów UE w zakresie zanieczyszcze powodowanych przez olej,
umo liwienie dzia
ratowniczych niezb dnych dla zachowania bezpiecze stwa
na obszarach l dowych przyleg ych do obszarów morskich RP, obszarów pa stw M.
Ba tyckiego, a tak e obszarów UE w zakresie zanieczyszcze powodowanych przez
substancje HNS,
wk ad w budow kompletnego i spójnego systemu bezpiecze stwa na morzu i przyleg ych
obszarów l dowych.

Szczegó owe wymagania dla przedmiotu zamówienia
Studium Wykonalno ci powinno uwzgl dnia uwarunkowania techniczne, ekonomiczne,
finansowe oraz zwi zane ze struktur organizacyjn Zamawiaj cego, dotycz ce planowanej
inwestycji – projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S by
Poszukiwania i Ratownictwa”.
Studium Wykonalno ci musi w szczególno ci:
1) odpowiada na nast puj ce pytania;
a) czy projekt jest ekonomicznie uzasadniony?
b) czy projekt jest realizowalny w ramach prawnych?
c) czy instytucja jest gotowa na zmiany zwi zane z realizacj projektu?
d) czy projekt jest mo liwy do zrealizowania w zak adanym czasie, okre lonym
w za eniach dla PO Ii 2014-2020,
2) uzasadni i udowodni celowo realizacji projektu, m.in. poprzez:
a) okre lenie zakresu projektu oraz jego kluczowych parametrów, w tym:
opracowanie wniosków na podstawie przegl du obecnego systemu ratowniczego,
opracowanie koncepcji rozbudowy – modernizacji systemu,
opracowanie analizy potrzeb i koncepcji integracji systemu,
wyja nienie idei realizacji projektu i opisanie na jakie problemy i potrzeby
odpowiada planowane przedsi wzi cie,
b) okre lenie celów projektu – jasno opisanych i spójnych z krajowymi i wspólnotowymi
dokumentami programowymi,
c) zdefiniowanie potrzeb odbiorców Projektu,
Pod poj ciem egluga rozumie si
Pod poj ciem egluga rozumie si

eglug komercyjn , rekreacyjn oraz rybo ówstwo
eglug komercyjn , rekreacyjn oraz rybo ówstwo
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

3.

4.

5.
6.

analiz otoczenia wewn trznego i zewn trznego projektu,
analiz interesariuszy,
analiz zasadno ci realizacji projektu ze wzgl du na potrzeby interesariuszy,
analiz ekonomiczn oraz analiz finansow ,
analiz kosztów i korzy ci spo ecznych,
analiz problemów i analiz ryzyka,
analiz organizacyjn i prawn ,
analiz techniczn programu funkcjonalno-u ytkowego,
spójno
celów projektu z celami przyj tych dokumentów strategicznych, w ciwej
polityki UE,
m) analiz oddzia ywania na rodowisko,
3) zawiera kluczowe wska niki produktów i rezultatów,
4) zawiera analiz i udowadnia op acalno projektu przy ró nych za eniach;
a) zakres projektu oraz jego kluczowe parametry,
b) najkorzystniejszy wariant realizacji projektu,
c) oszacowanie nak adów inwestycyjnych i utrzymania rezultatów, harmonogram realizacji
i finansowania projektu,
5) zawiera analiz SWOT,
6) zawiera propozycj metodyki zarz dzania projektem, na podstawie analizy struktury
organizacyjnej Zamawiaj cego,
7) udowodni trwa
i utrzymanie projektu i jego efektów,
8) zawiera harmonogram realizacji projektu okre laj cy sekwencje i zale no ci mi dzy
zadaniami oraz czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich niezb dnych zada (w tym
procedur przetargowych), jak równie okre laj cy kamienie milowe,
9) zawiera plan informacji i promocji projektu.
Studium Wykonalno ci powinno by przygotowane z uwzgl dnieniem;
1) wytycznych w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
2) kryteriów formalnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020,
Dzia ania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze
multimodalnych
3) Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion
Policy 2014-2020, Komisja Europejska 2014,
4) innych zalece
dotycz cych przygotowania studiów wykonalno ci dla projektów
realizowanych poprzez CUPT dla osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i
transportu multimodalnego, Dzia ania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg
wodnych i po cze multimodalnych,
5) Programu funkcjonalno-u ytkowego (za cznik 9 SIWZ)
Studium Wykonalno ci musi zawiera informacje, które umo liwi dokonanie pe nej oceny
merytorycznej wed ug przyj tych kryteriów wyboru projektów dla Dzia ania 3.2 „Rozwój
transportu morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze multimodalnych. W zwi zku z
powy szym, konieczne jest przekazanie wraz ze Studium Wykonalno ci wype nionej listy
kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (propozycji
wniosku o dofinansowanie i za czników) opisano sposób spe nienia danego kryterium.
W Studium Wykonalno ci nale y wykaza spe nienie aktualnych warunków brzegowych
projektów PO Ii oraz innych dokumentów obowi zuj cych w procesie aplikacyjnym.
W przypadku wyst pienia zmiany w obowi zuj cych przepisach prawnych oraz dokumentach
stanowi cych wytyczne i instrukcje wykonania ca ci Przedmiotu zamówienia wykonawca
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zobowi zuje si do uwzgl dnienia tych zmian i dostosowania Przedmiotu zamówienia
bez dodatkowego wynagrodzenia.
7. Wykonawca zobowi zuje si do przekazywania Zamawiaj cemu wszelkich informacji
maj cych wp yw na realizacj Przedmiotu zamówienia oraz do niezw ocznego udzielania
odpowiedzi i wyja nie na zg aszane przez Zamawiaj cego uwagi dotycz ce jego realizacji
w formie pisemnej. Udzielanie informacji, odpowiedzi i wyja nie , o których mowa w zdaniu
pierwszym b dzie odbywa o si w terminie nie d szym ni 2 dni robocze od dnia otrzymania
przez wykonawc pisma od Zamawiaj cego.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu ostateczn i zaakceptowan przez Zamawiaj cego
wersj dokumentu, w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
na no niku optycznym CD lub DVD. Dokumenty zostan
dostarczone do siedziby
Zamawiaj cego.
9. Wykonawca na ka dym etapie realizacji Przedmiotu zamówienia b dzie ci le wspó pracowa
z przedstawicielami Zamawiaj cego, ponadto w miar bie cych potrzeb, odbywa si b
spotkania robocze Zamawiaj cego z wykonawc .
10. Dokumentacja powinna by
przygotowana jedynie na potrzeby projektu „Budowa
wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa”.
11. Na potrzeby opracowania Przedmiotu zamówienia Zamawiaj cy udost pni po podpisaniu
umowy posiadane materia y i dokumenty, które mog by pomocne przy realizacji zamówienia.
III. Wymagania formalne dokumentu
Wykonawca b dzie zobowi zany do wykonania Przedmiotu zamówienia z nale yt staranno ci ,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowi zuj cymi przepisami prawa polskiego
i europejskiego oraz w taki sposób, aby zastosowane rozwi zania pozwoli y na zminimalizowanie
kosztów inwestycyjnych, wydatków rzeczowych, w tym eksploatacyjnych.
Studium Wykonalno ci zostanie przygotowane z uwzgl dnieniem nast puj cych wymaga :
1. B dzie opracowaniem kompletnym i wyczerpuj cym z punktu widzenia celu, któremu
ma s
.
2. Zostanie przygotowane w j zyku polskim, w formie papierowej (format A-4) oraz formie
elektronicznej w formacie plików do edycji. Forma graficzna publikacji, czcionki, formatowanie
strony, wygl d ew. ilustracji, itp. zostanie ustalona po podpisaniu umowy.
3. Lista dokumentów i materia ów ród owych, które pos
y wykonawcy do sporz dzenia
Studium Wykonalno ci wraz z ich zbiorem zostanie przygotowana w wersji elektronicznej.
4. B dzie zawiera przywo ania zamiast cytowania (przepisywania) tekstów analizowanych
i powszechnie dost pnych.
5. Zamawiaj cy zakazuje kopiowania w opracowaniach tre ci ogólnodost pnych w formie
nieprzetworzonej (w tym aktów prawnych, informacji dost pnych w Internecie).
6. B dzie zawiera wy cznie autorskie tre ci powsta e w wyniku realizacji Umowy oraz inne
autorskie tre ci wykonawcy, które nie s publicznie dost pne.
IV. Etapy i terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia
Przedmiot zamówienia realizowany b dzie w dwóch etapach. Wykonawca b dzie zobowi zany
do wykonania Przedmiotu zamówienia w poni szych terminach i w nast puj cy sposób:
Etap 1 – w ramach etapu wykonawca:
1. W terminie do 4 roboczych dni od daty zawarcia umowy przeka e Zamawiaj cemu
szczegó owy harmonogram prac (zwany dalej Harmonogramem), uwzgl dniaj cy zadania
zarówno po stronie wykonawcy jak i Zamawiaj cego.
2. W terminie do 6 dni od dnia zawarcia umowy we mie udzia w spotkaniu organizacyjnym z
Zamawiaj cym w siedzibie MSPiR. Celem spotkania b dzie omówienie i uzgodnienie
zaproponowanego przez wykonawc Harmonogramu. Harmonogram realizacji prac musi by
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zaakceptowany przez Zamawiaj cego. Ewentualne zmiany w zakresie etapów realizacji
Przedmiotu zamówienia / Harmonogramu, zg oszone przez Strony wymaga b
akceptacji
Zamawiaj cego.
3. W terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przeka e Zamawiaj cemu koncepcj realizacji
Projektu oraz udzieli odpowiedzi na pytania okre lone w rozdziale Szczegó owe wymagania dla
przedmiotu zamówienia - Sekcja II pkt. 2. 1.
Przekazanie Zamawiaj cemu koncepcji realizacji projektu potwierdzone b dzie Protoko em
przekazania Koncepcji realizacji projektu.
W terminie nie d szym ni 5 dni roboczych od daty przekazania Koncepcji realizacji projektu
Zamawiaj cy powiadomi w formie pisemnej, czy wykonan Koncepcj realizacji projektu
przyjmuje, czy te uzale nia jej przyj cie od wprowadzenia zmian.
W uzgodnionym przez Strony terminie (nie d szym ni 5 dni od daty dor czenia wykonawcy
dania wprowadzenia zmian), wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiaj cego zmian
i przeka e Zamawiaj cemu poprawiony dokument.
4. Niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w terminie 3 dni od daty przekazania powiadomienia
o przyj ciu Koncepcji realizacji projektu, Strony sporz dz w trzech jednobrzmi cych
egzemplarzach Protokó odbioru Koncepcji realizacji projektu. Po przyj ciu Koncepcji realizacji
projektu, w terminie zatwierdzonym w Harmonogramie, Wykonawca opracuje projekt Studium
Wykonalno ci, który przed ostatecznym przyj ciem przez Zamawiaj cego podlega b dzie
weryfikacji zgodnie z poni szym trybem;
1) Wykonawca powiadomi na pi mie Zamawiaj cego o gotowo ci do dokonania przekazania
Studium Wykonalno ci. Zamawiaj cy niezw ocznie potwierdzi pisemnie przyj cie informacji
i wyznaczy termin przekazania Studium Wykonalno ci,
2) strony sporz dz Protokó przekazania Studium Wykonalno ci, którego wzór stanowi
za cznik nr 3 do Umowy,
3) Studium Wykonalno ci podlega weryfikacji przeprowadzonej przez Zamawiaj cego
i nast pnie przez organy administracji pa stwowej i inne podmioty bior ce udzia w procesie
pozyskiwania funduszy europejskich dla niniejszego zadania.
4) W przypadku, gdy którykolwiek z aktów normatywnych b
dokumentów przestanie
obowi zywa przed terminem odbioru Studium Wykonalno ci lub zmieni tre , nale y
uwzgl dni normy wynikaj ce z nowych, uaktualnionych regulacji, obejmuj cych ten sam
zakres podmiotowy i przedmiotowy.
5) W przypadku wniesienia uwag do Studium przez organy administracji pa stwowej i inne
podmioty bior ce udzia w procesie pozyskiwania funduszy europejskich dla zadania,
o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy lub w przypadku wej cia w ycie zmian,
o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy przed dokonaniem odbioru przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowi zuje si do naniesienia odpowiednich poprawek w terminie
uzgodnionym przez strony (jednak nie d szym ni 5 dni od daty dor czenia wykonawcy
dania wprowadzenia zmian). Z tytu u wniesionych poprawek Wykonawcy nie przys uguje
dodatkowe wynagrodzenie.”
6) Brak uwag ze strony podmiotów weryfikuj cych dokumentacj stanowi b dzie podstaw do
podpisania z wynikiem pozytywnym Protoko u odbioru Studium Wykonalno ci, którego wzór
stanowi za cznik nr 4 do Umowy. Protokó odbioru Studium Wykonalno ci, sporz dzony
w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, potwierdzaj cy realizacj przedmiotu Umowy
w zakresie okre lonym dla Etapu 1, b dzie stanowi podstaw do wystawienia faktury na
cz
wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1).
5. Termin zako czenia realizacji Etapu 1 nie mo e by d szy ni 60 dni od dnia zawarcia
Umowy.
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Etap 2 – w ramach etapu wykonawca:
1. W terminie do 20 dni od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Protoko u odbioru Studium
Wykonalno ci, wykonawca, przeka e Zamawiaj cemu propozycj wniosku o dofinansowanie
projektu realizowanego z PO Ii - Dzia ania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, ródl dowych
dróg wodnych i po cze multimodalnych, zgodnie z wymaganiami CUPT co potwierdzone
dzie Protoko em przekazania wniosku o dofinansowanie projektu.
2. W zakresie merytorycznym wykonawca zobowi zany jest do zastosowania si do wymogów
CUPT w szczególno ci wzorów dokumentów znajduj cych si na portalu informacyjnym
CUPT:
1) Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcj wype niania poszczególnych pól dla
sektora transportu dla PO Ii 2014-2020,
2) Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR,
3) Listy za czników do wniosku o dofinansowanie,
4) O wiadczenia Wnioskodawcy w zwi zku z ubieganiem si o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020.
3. W terminie zatwierdzonym w Harmonogramie, wykonawca we wspó pracy z Zamawiaj cym
przygotuje i przedstawi prezentacj za
projektu18
4. W terminie zatwierdzonym w Harmonogramie, wykonawca przedstawi opracowanie projektu
funkcjonalnego i graficznego interfejsu portalu internetowego funkcjonuj cego na potrzeby
projektu19.
V. Odbiór propozycji wniosku o dofinansowanie projektu oraz odbiór przygotowanych przez
wykonawc prezentacji oraz projektu funkcjonalnego i graficznego interfejsu portalu
internetowego, o których mowa w pkt. 3 i 4, potwierdzone zostanie przez Strony
sporz dzonymi na pi mie w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach protoko ami odbioru.
Dokumentacja opracowana w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia weryfikowana b dzie
wed ug nast puj cych kryteriów;
1) zawarto merytoryczna – tre dokumentu powinna zawiera informacje istotne, nios ce tre
adekwatn do zakresu dokumentu;
2) zakres – tre
dokumentu winna obejmowa uzgodniony zakres prac, wszystkie kwestie
mieszcz ce si w uzgodnionym zakresie musz zosta zawarte w dokumencie;
3) klarowno – dokument winien by tak napisany, by czytelnik by w stanie zrozumie jego tre
bez potrzeby zasi gania wyja nie u autora, szczególnie istotna jest struktura oraz czytelno
raportów i specyfikacji, w okre lonych przypadkach dokument winien zawiera s owniczek
ywanych terminów lub inne materia y pomocnicze;
4) precyzja – specyfikacje, opisy czy uwagi zawarte w dokumencie winny by poprawne,
jednoznaczne i kompletne.

Za czniki:
1.
Za cznik 8.1. Zalecenia dotycz cych struktury i zakresu studium wykonalno ci.
2.
Za cznik 8.2. Wymagania Zamawiaj cego dotycz ce przygotowania prezentacji za
projektu
3.
Za cznik 8.3. Wymagania Zamawiaj cego dotycz ce przygotowania za
funkcjonalnych i
interfejsu graficznego portalu internetowego dzia aj cego na potrzeby projektu.

18
19

Je li dotyczy
Je li dotyczy
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/01/17
Za cznik nr 8.1 do SIWZ stanowi cy Za cznik nr 1 do OPZ
Za cznik nr 2 do Umowy

Zalecenia dotycz ce struktury i zakresu studium wykonalno ci
1. Wst p
Poni sze zalecenia dotycz przygotowania studium wykonalno ci dla projektów realizowanych w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-2020, osi priorytetowej III
Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Dzia ania 3.2 „Rozwój transportu
morskiego, ródl dowych dróg wodnych i po cze multimodalnych dla Projektu „Budowa
wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa”.
Studium wykonalno ci ma udowodni zasadno realizacji projektu oraz wykaza , e wybrano
optymalny zakres i najkorzystniejszy wariant. Powinno pokaza wykonalno
projektu, w
obszarach:
technicznym,
finansowo-ekonomicznym,
prawnym,
organizacyjnym
oraz
rodowiskowym, z uwzgl dnieniem wymogów zwi zanych z ubieganiem si o wsparcie z funduszy
Unii Europejskiej.
W niniejszych Zaleceniach przedstawiono po dan
struktur
oraz zawarto
studium
wykonalno ci
w celu u atwienia wnioskodawcom wykazania spe nienia kryteriów oceny projektów. Je eli
wnioskodawca przygotowa studium wykonalno ci wed ug innej struktury ni przedstawiona, ale
odpowiadaj ce zakresowi informacyjnemu niniejszych Zalece , nie musi, dla celów z enia
propozycji wniosku o dofinansowanie, uzupe nia swojego studium. Studium wykonalno ci mo e
zawiera dodatkowe informacje niewskazane w zaleceniach.
Tre ci nieuj te w studium wykonalno ci a niezb dne dla oceny projektu mog zosta
przedstawione bezpo rednio w propozycji wniosku o dofinansowanie lub w postaci innych
za czników do czonych do wniosku o dofinansowanie. Wymagane jest do czenie za cznika
obliczeniowego (obliczenia w analizie finansowej, analizie kosztów i korzy ci, analizie wra liwo ci)
w formie arkusza kalkulacyjnego, który powinien umo liwi weryfikacj poprawno ci dokonanych
wylicze (odblokowane formu y) oraz zawiera wydzielon cz
zawieraj
za enia b
ce
podstaw wylicze .
Zalecenia zosta y sporz dzone na podstawie nast puj cych dokumentów:
1)
2)

Wytyczne w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w
tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Kryteria formalne dla dzia ania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, ródl dowych dróg
wodnych i po cze multimodalnych.
2. S ownik stosowanych poj

W rozdziale nale y zamie ci definicje poj
wykonalno ci.

specjalistycznych i skrótów u ywanych w studium
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3. Streszczenie niespecjalistyczne, wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie
W rozdziale nale y przedstawi streszczenie w j zyku niespecjalistycznym oraz podsumowanie
zawieraj ce syntetyczne zestawienie wyników analiz, potwierdzaj cych celowo
wdro enia
projektu w okre lonym kszta cie.
W tym rozdziale nale y w szczególno ci wskaza miejsce (rozdzia ) Studium, w którym znajduje si
jednoznaczne potwierdzenie, e przedsi wzi cie jest wykonalne w aspektach okre lanych
akronimem TELOS, tzn. pod wzgl dem:
Technicznym (T – Technical): Przedsi wzi cie mo e zosta zrealizowane przy u yciu
dost pnej technologii,
Ekonomicznym (E – Economic): Realizacja przedsi wzi cia przyniesie okre lone korzy ci
spo eczno-gospodarcze,
Prawnym (L – Legal): Realizacja przedsi wzi cia jest mo liwa w istniej cych
uwarunkowaniach organizacyjnych i prawnych wnioskodawcy,
Operacyjnym (O- Operational): Wnioskodawca jest w stanie przeprowadzi proces
inwestycyjny
i zapewni utrzymanie produktów przedsi wzi cia w fazie eksploatacji,
Planowym (S – Scheduling): Przedsi wzi cie mo na w pe ni zrealizowa w zak adanym czasie
i zasobach, przy okre lonym poziomie ryzyka.
W przypadku, gdy studium ze wzgl du na specyfik przedsi wzi cia bada inne obszary
wykonalno ci (rynkow , rodowiskow czy kulturow ) nale y wskaza miejsce w studium gdzie
znajduj si analizy wykonalno ci w powy szych aspektach.
4. Charakterystyka projektu i logika interwencji
W rozdziale nale y zaprezentowa podstawowe informacje o projekcie. Nale y wskaza tytu
projektu, wyja ni genez i istot projektu, wskaza lokalizacj projektu oraz wyja ni logiczne
zwi zki pomi dzy projektem a:
odpowiednimi dokumentami strategicznymi,
celami PO Ii ,
zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej.
Rozdzia powinien zawiera informacje o wska nikach s
cych do monitorowania planowanego
przedsi wzi cia (m.in. definicje wska ników, które odzwierciedlaj cele projektu, warto ci bazowe
i docelowe wska ników, opis sposobu pomiaru). W rozdziale nale y wskaza informacje dotycz ce
powi za projektu z innymi projektami.
W rozdziale nale y uwzgl dni wymagania wskazane w rozdziale 4 i 5 Wytycznych w zakresie
zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
4.1. Tytu projektu
Tytu projektu jest okre lony preumow 3.2.-30/16-00_P zawart pomi dzy Centrum Unijnych
Projektów Transportowych, a Beneficjemtem – Morsk S
Poszukiwania i Ratownictwa.
4.2. Geneza i istota projektu
W podrozdziale nale y wyja ni na jakie problemy, potrzeby spo eczne odpowiada planowane
przedsi wzi cie. Nale y przedstawi opis i analiz problemów, które dotycz interesariuszy us ug
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cych efektem realizacji projektu. Ww. problemy powinny mie zwi zek z przeprowadzon
analiz otoczenia. Nale y zaprezentowa te problemy, które s zwi zane z projektem b
cym
przedmiotem studium wykonalno ci i okre li , które z nich mog zosta przynajmniej cz ciowo
rozwi zane dzi ki realizacji projektu.
4.3. Lokalizacja projektu
Nale y okre li lokalizacj projektu tzn. wskaza zarówno lokalizacj produktów specjalistycznych
projektu, jak i planowany obszar, na którym efekty realizacji projektu, b
dost pne.
4.4. Opis stanu obecnego
W podrozdziale nale y zaprezentowa analiz stanu aktualnego tzn. przedstawi dotychczasowy
sposób realizacji zada Morskie S by Poszukiwania i Ratownictwa.
4.5. Cele projektu
W podrozdziale nale y wskaza i opisa cele, które maj zosta osi gni te dzi ki realizacji
projektu. Cele projektu, zarówno te bezpo rednie, jak i po rednie, powinny zosta okre lone w
oparciu o analiz potrzeb danego rodowiska spo eczno-gospodarczego, z uwzgl dnieniem zjawisk
najbardziej adekwatnych do skali oddzia ywania projektu. Nale y zwróci uwag , aby cele projektu
zdefiniowane w analizie spe nia y nast puj ce za enia:
jasno wskazywa y, jakie korzy ci spo eczno-gospodarcze zostan osi gni te dzi ki wdro eniu
projektu,
by y logicznie powi zane ze sob (w przypadku gdy w ramach projektu realizowanych jest
jednocze nie kilka celów),
by y logicznie powi zane z odpowiednimi celami szczegó owymi w ramach PO Ii .
by y mierzalne (mog y zosta wyra one za pomoc wska ników i pozwala y na zaplanowanie
systemu ich pomiaru i monitorowania).
Szczegó owa analiza celów projektu (ich zgodno z wynikami analizy otoczenia projektu, z celami
dokumentów strategicznych i PO Ii oraz opis systemu monitorowania wska ników) powinna
zosta przedstawiona w dalszej cz ci studium wykonalno ci.
4.6. Spójno

celów projektu z celami dokumentów strategicznych

Nale y wykaza zgodno przyj tych celów projektu z:
a) za eniami dla danego celu szczegó owego PO Ii :
nale y odwo
si do celów wymienionych w PO Ii i wykaza w jakim zakresie b
one
zrealizowane dzi ki projektowi,
nale y przedstawi opis mechanizmu bezpo redniego lub po redniego wp ywu projektu na
realizacj wska ników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie PO Ii ),
b) zapisami obowi zuj cego dokumentu strategicznego dla w ciwej polityki publicznej lub
ciwego resortu (nale y wskaza
nazw
aktualnie obowi zuj cego dokumentu
strategicznego dla w ciwej polityki publicznej lub w ciwego resortu, w którym to
dokumencie wskazano potrzeb realizacji projektu, oraz wskaza konkretne zapisy ww.
strategii stanowi ce podstaw do realizacji projektu),
c) zapisami innych, istotnych z punktu widzenia rozwi zywanych problemów, dokumentów
strategicznych (nale y wówczas pokaza zgodno projektu z tymi dokumentami i jego wp yw
na realizacj celów przyj tych w wymienionych dokumentach).
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4.7. Wska niki rezultatu projektu
Nale y okre li rezultaty, które zostan uzyskane dzi ki realizacji projektu. Rezultatami projektu s
korzy ci, które zostan osi gni te przez beneficjenta i/lub interesariuszy dzi ki realizacji projektu
bezpo rednio po jego zako czeniu. Wska niki rezultatu musz by realne do osi gni cia (warto ci
docelowe musz by rzetelnie oszacowane) i mierzalne (nale y wskaza sposób pomiaru).
4.8. Wska niki produktu projektu
W podrozdziale nale y wskaza produkty, które zostan uzyskane dzi ki realizacji projektu.
Produktem jest bezpo redni, materialny efekt realizacji projektu mierzony konkretnymi
wielko ciami. Wska niki produktu musz by mierzalne, wybrane odpowiednio do celu i zakresu
projektu oraz nieprzeszacowane. Nale y uzasadni ich dobór, okre li i uzasadni ich warto ci
bazowe i docelowe oraz wskaza sposób pomiaru.
4.9. Realizacja zasad horyzontalnych UE
Nale y wykaza pozytywny lub neutralny wp yw projektu na zasady horyzontalne UE;
promowanie równo ci szans kobiet i m czyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7
Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
zrównowa ony rozwój (w szczególno ci nale y wskaza i uzasadni , czy projekt b dzie
wymaga oceny oddzia ywania na rodowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pa dziernika
2008 r.
o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.
1235 ze zm.).
4.10. Analiza oddzia ywania na rodowisko
W przypadku, gdy dany projekt wymaga sporz dzenia oceny oddzia ywania na
wnioskodawca powinien przedstawi wnioski z przeprowadzonej analizy.
4.11. Komplementarno

rodowisko

z innymi dzia aniami

W podrozdziale nale y przedstawi wynik analizy powi za projektu z innymi przedsi wzi ciami lub
rodzajami przedsi wzi
realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym, ze rodków
unijnych, innych zagranicznych i krajowych.
Nale y w szczególno ci odnie
si do nast puj cych aspektów wynikaj cych z powi za
pomi dzy projektami (bior c pod uwag zapisy w ciwego przewodnika po kryteriach wyboru
projektów):
mo liwo ci wykorzystania efektów innych projektów,
zapewnienie nie powielania rozwi za (wykazanie, e produkty opisywanego projektu nie
dubluj tych, które s eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub
zrealizowanych przez wnioskodawc lub inne podmioty),
wskazanie rozwi za alternatywnych na wypadek opó nie lub braku realizacji projektów, od
których zale y powodzenie opisywanego przedsi wzi cia,
wskazanie rozwi za organizacyjnych i technicznych (us ug, funkcjonalno ci) udost pnionych
w ramach projektu, dzi ki którym projekt mo e wygenerowa efekty synergii z innymi
projektami.
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W szczególno ci, bior c pod uwag wzajemne powi zania celu, zakresu i obszaru realizacji
projektów, nale y wskaza czy w przypadku danego przedsi wzi cia mo na mówi o:
komplementarno ci bezpo redniej, która wyst puje w przypadku, gdy projekt jest
bezpo redni kontynuacj lub uzupe nieniem innych projektów (nie koniecznie wnioskodawcy),
komplementarno ci programowej, która oznacza to, e projekty/dzia ania wpisuj si
nadrz dny w stosunku do nich program. Tak powi zane mog by ró ne pod wzgl dem typów
projekty realizowane przez jednego lub przez wi ksz liczb beneficjentów,
komplementarno ci funkcjonalnej, co oznacza, e produkty projektu s
ci le powi zane
funkcjonalnie z produktami innych projektów,,
komplementarno ci przedmiotowej, która wyst puje, gdy projekty rozwi zuj ten sam
okre lony problem spo eczno-gospodarczy, oddzia uj na konkretny sektor lub skierowane s
do tej samej grupy docelowej.
4.12. Korzy ci i oddzia ywanie
W podrozdziale nale y opisa d ugofalowe korzy ci zrealizowanego projektu, wykraczaj ce poza
natychmiastowe efekty dla docelowych grup interesariuszy.
Dla projektów, w których zostan udost pnione informacje sektora publicznego, w niniejszym
rozdziale proponuje si zamieszczenie analizy wskazuj cej, e ww. informacje posiadaj znaczny
potencja ponownego wykorzystania.

5. Analiza otoczenia projektu
W rozdziale nale y zaprezentowa analiz otoczenia projektu,
5.1.

Analiza otoczenia spo eczno–gospodarczego

W podrozdziale nale y przeprowadzi analiz otoczenia spo eczno–gospodarczego w tym wskaza
kluczowe dla projektu dane spo eczne, gospodarcze, demograficzne, ekonomiczne i finansowe,
tak, aby mo liwe by o zrozumienie problemów, które dany projekt powinien rozwi za . Proponuje
si przeprowadzi t analiz metod PESTLE (ang. Political, Economic, Social, Technological,
Legal, Environmental) lub równowa
.
5.2.

Odbiorcy projektu

Nale y wskaza grupy interesariuszy projektu w tym precyzyjnie okre li i opisa grup docelow
odbiorców us ug wraz ze wskazaniem sposobu zidentyfikowania potencjalnych grup odbiorców.
Nale y te opisa i zaprezentowa wyniki analiz potrzeb, mo liwo ci, ogranicze i planowanych
korzy ci dla ww. grup interesariuszy tworzonych lub rozwijanych us ug. Nale y równie dokona
analizy stopnia wykorzystania us ug przez grup docelow oraz kluczowych czynników
wp ywaj cych na ten stopie wykorzystania.
5.3.

Analiza SWOT

Zaleca si przeprowadzenie i zaprezentowanie wyników analizy SWOT dla wnioskodawcy i
partnerów wnioskodawcy (w przypadku, gdy zaplanowano udzia partnerów wnioskodawcy w
realizacji projektu) w obszarze zwi zanym z realizowanym projektem, zgodnie z przyj
praktyk
dla tego typu opracowa .
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6. Analiza wykonalno ci i analiza wariantów (rozwi za alternatywnych)
Celem analizy wykonalno ci jest zidentyfikowanie alternatywnych rozwi za inwestycyjnych, które
mo ne uzna za wykonalne m.in. pod wzgl dem technicznym, ekonomicznym, rodowiskowym
i instytucjonalnym. Na wnioskodawcy spoczywa obowi zek wykazania, e wybrany przez niego
wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze spo ród mo liwych rozwi za .
6.1.

Opis metody zastosowanej w analizie wariantów

Analiza wariantów powinna zosta wykonana w celu wykazania, e wybrany wariant realizacji
projektu reprezentuje najlepsze spo ród mo liwych alternatywnych rozwi za . W tym celu
wnioskodawca powinien przeprowadzi analiz wykonalno ci dla rozwi za alternatywnych, w
ramach której nale y uwzgl dni co najmniej dwa warianty inwestycyjne). Ww. warianty powinny
by ze sob porównywalne w oparciu o szereg kryteriów, odnosz cych si do ró nego rodzaju
aspektów: technicznych, ekonomicznych, prawno-organizacyjnych, operacyjnych i innych np.
rodowiskowych.
W studium wykonalno ci nale y przedstawi wariant bezinwestycyjny, ale nie nale y go traktowa ,
jako jednego z rozwi za alternatywnych. W analizie wariantów powinny zosta zaprezentowane
co najmniej dwa warianty inwestycyjne, z których jeden powinien zosta ostatecznie wskazany jako
wariant wybrany do realizacji.
W podrozdziale nale y przedstawi metod analizy wariantów wykorzystan w celu wybrania
najkorzystniejszego rozwi zania. Wskazane jest, aby analiza wariantów w miar mo liwo ci
bazowa a na ilo ciowej metodzie wyboru wariantu inwestycyjnego, tj. porównaniu wska nika B/C
lub DGC. Dopuszcza si jako ciowy opis (analiz wielokryterialn ), którego logika jest zgodna z
logik jednego z wy ej wymienionych modeli ilo ciowych, jednak nale y mie wiadomo , e dla
wybranego do realizacji wariantu kryteria wyboru projektów mog wymaga dokonania pe nej
analizy kosztów i korzy ci z wariantem bezinwestycyjnym (ang. Business as usual) lub wariantem
minimum (ang. do-minimum) 20 jako scenariuszem kontrfaktycznym. Wybór metody analizy
wariantów nale y uzasadni .
ównym celem analizy wariantów jest wskazanie rozwi zania, które pozwala na uzyskanie
po danych korzy ci spo ecznych i ekonomicznych przy najni szym koszcie dla ca ego
spo ecze stwa. Jako instrument oceny optymalno ci rozwi zania proponuje si zastosowa analiz
opart na badaniu jednego z nast puj cych wska ników:
B/C: wska nik korzy ci-koszty,
DGC: Dynamiczny Koszt Jednostkowy (ang. Dynamic Generation Cost).
Wska nik Korzy ci/Koszty mo e zosta okre lony na podstawie wzoru wskazanego w za czniku
nr 1 do Wytycznych w zakresie zagadnie
zwi zanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Dla obliczenia wska nika pierwszorz dne znaczenie ma fakt, e zgodnie z Ustaw o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki za wykonywanie dzia
zwalczania zanieczyszcze nale ny
jest zwrot kosztów akcji. Okre lenie, czy zwrot kosztów jest dochodem, czy nie powinno by
uzgodnione z instytucj zarz dzaj
PO Ii .
Nale y zaznaczy , e korzy ci w powy szym wzorze nie s to same z przychodami projektu i
powinny by oszacowane z punktu widzenia grup docelowych. Korzy ci powinny by okre lone w
20
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warto ciach pieni nych, nawet je li nie s one wprost dochodem projektu. Korzy ci niepieni ne
dla grup docelowych nale y oszacowa w warto ciach pieni nych oraz w czy do modelu
analitycznego.
Projekt powinien by realizowany w tym wariancie, dla którego wska nik B/C jest wy szy.
Wska nik DGC obliczany jest wed ug formu y:
n

DGC

KI

t

KE

1 r

t 0
n
t 0

WR
1 r

t

t

t
t

gdzie:
KIt - nak ady inwestycyjne poniesione w danym roku,
KEt - koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku,
WRt - miara rezultatu (efektu) w danym roku,
r - stopa dyskontowa,
t - kolejny rok, przyjmuje warto ci od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze
koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem funkcjonowania projektu. W praktyce t=0 jest rokiem
wykonania analizy.
Jako koszty inwestycyjne nale y rozumie równie nak ady odtworzeniowe. Jako koszty
eksploatacyjne - koszty bie ce, z pomini ciem amortyzacji.
W analizie DGC kluczowym jest dobór rezultatu, który jest „wyceniany" z punktu widzenia kosztów
jego osi gni cia. Zaleca si , aby dobiera rezultat kluczowy z punktu widzenia celów
realizowanego projektu.
6.2.

Opis zidentyfikowanych wariantów (wraz z ocen ich wykonalno ci)

Nle y przedstawi opis zidentyfikowanych wariantów oraz zaprezentowa ocen ich wykonalno ci.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
analiz wariantów nale y przeprowadza w dwóch etapach (analiza strategiczna, analiza
rozwi za technologicznych). Je eli charakter projektu wskazuje na zasadno po czenia tych
analiz to dopuszcza si
takie podej cie przy czym analizy konkretnych rozwi za
funkcjonalno-technicznych musz wynika z pog bionej analizy na poziomie strategicznym.
6.3.

Porównanie wariantów

W podrozdziale nale y porówna warianty realizacji projektu zgodnie z wymogami metody
wskazanej w podrozdziale 5.1, w szczególno ci przedstawi dla ka dego wariantu dane
decyduj ce o wyborze najkorzystniejszego rozwi zania, np. przedstawi obliczenia warto ci
wska ników pozwalaj cych na wybór wariantu optymalnego.
6.4.

Podsumowanie analizy wariantów

Wnioski z analizy powinny jasno wskazywa i potwierdza zasadno wyboru danego wariantu
realizacji projektu oraz umo liwi wnioskodawcy sformu owanie uzasadnienia wyboru optymalnego
wariantu realizacji projektu, w tym wariantu docelowego ukszta towania procesów biznesowych.
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7. Analiza instytucjonalna
Rozdzia powinien zawiera nast puj ce informacje:
Podstawowe dane wnioskodawcy - charakterystyka podmiotu odpowiedzialnego za realizacj
przedsi wzi cia.
Opis dotychczasowych do wiadcze wnioskodawcy w realizacji projektów w szczególno ci
projektów finansowanych z funduszy UE.
7.1.

Dane wnioskodawcy

Nale y zamie ci podstawowe informacje o podmiocie (nazw podmiotu, adres podmiotu, form
organizacyjn i prawn podmiotu, itp.) dla którego zaplanowano udzia w realizacji projektu.
7.2.

Do wiadczenie stron projektu

Nale y w sposób syntetyczny okre li dotychczasowe do wiadczenie poszczególnych stron
projektu
w realizacji projektów podobnego typu i wielko ci oraz projektów finansowanych z funduszy UE.
8. Wykonalno

i trwa

instytucjonalna przedsi wzi cia

W rozdziale nale y przedstawi uzasadnienie wykonalno ci projektu w obszarze organizacyjnym
i prawnym w okre lonym czasie przy wykorzystaniu okre lonych zasobów i zgodnie z za onym
harmonogramem realizacji. Nale y wskaza w jakim modelu inwestycyjnym wnioskodawca
zrealizuje przedsi wzi cie (w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów).
Przedstawione w rozdziale analizy w szczególno ci musz uwzgl dnia :
dzia ania zmierzaj ce do uzyskania gotowo ci do realizacji projektu i uruchomienia produktów
projektu pod wzgl dem zgodno ci z otoczeniem prawnym,
proces udzielania zamówie publicznych,
wszystkie dzia ania zwi zane z realizacj produktów projektu w tym m.in. projektowanie,
budow , testowanie, odbiory, szkolenia stanowiskowe pracowników i uruchomienie produktów
projektu.
8.1. Przygotowanie formalno-administracyjne przedsi wzi cia
W ramach podrozdzia u nale y wykaza gotowo do realizacji projektu pod wzgl dem zgodno ci
z otoczeniem prawnym poprzez przedstawienie odpowiednich analiz wskazuj cych na mo liwo
realizacji projektu i uruchomienia produktów projektu. W przypadku braku mo liwo ci realizacji
projektu i uruchomienia produktów projektu w obecnym stanie prawnym, nale y wskaza wszystkie
akty prawne niezb dne do zmiany lub przygotowania oraz wskaza jakie inne dokumenty
(pozwolenia, decyzje, itp.) s konieczne do pozyskania. Nale y przedstawi harmonogram zada
prowadz cych do zako czenia procesu uzyskiwania ww. gotowo ci.
8.2. Organizacja wdro enia i pó niejszej eksploatacji projektu
Nale y przedstawi wykonalno projektu pod wzgl dem organizacyjnym tzn.:
wykaza zgodno sposobu realizacji projektu z dobrymi praktykami zarz dczymi,
zdefiniowa odpowiedzialno za projekt i utrzymanie produktów projektu,
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opisa zespó projektowy, wskaza jak b dzie wygl da a struktura organizacyjna zespo u
projektowego, okre li zakres odpowiedzialno ci kluczowych cz onków zespo u oraz
rozwi zania w zakresie komunikacji w projekcie,
wskaza w jaki sposób finansowana b dzie praca zespo u projektowego,
okre li , czy we wdro eniu projektu b
bra y udzia podmioty zewn trzne, jakie zadania b
spe nia , w jaki sposób zostan wybrane i z jakich róde pochodzi b dzie ich wynagrodzenie,
wskaza zasoby, które umo liwi realizacj przedsi wzi cia,
zaprezentowa harmonogram realizacji projektu (diagram Gantta), sporz dzi diagram
struktury produktów projektu i diagram nast pstwa produktów projektu (mog wyst powa w
formie oddzielnych za czników do studium wykonalno ci),
opisa system monitoringu i kontroli w projekcie,
opisa system zarz dzania ryzykiem i jako ci ,
opisa system dzia
antykorupcyjnych (mo e stanowi za cznik do studium wykonalno ci),
oraz udzieli wszelkich innych istotnych informacji pozwalaj cych na ocen projektu pod k tem
przygotowania organizacyjnego do wdro enia zgodnie z wymaganiami kryteriów w tym
zakresie.
Nale y równie wskaza w jakim modelu inwestycyjnym wnioskodawca zrealizuje przedsi wzi cie
zarówno w etapie inwestycyjnym jak i etapie eksploatacji projektu np. system beneficjent-operator,
gdy obok beneficjenta wyst puje operator, przy czym operator to podmiot odpowiedzialny za
eksploatacj maj tku powsta ego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez
beneficjenta umów zwi zanych z przeprowadzanym projektem inwestycyjnym, model DBOT (ang.
Design, Build, Operate, Transfer), model DBFOT (ang. Design, Build, Finance, Operate, Transfer),
itp.
8.3. Plan informacji i promocji projektu
W rozdziale nale y przedstawi opis planowanych dzia
informacyjno-promocyjnych. Plan
informacji i promocji projektu powinien uwzgl dnia
informacje uzyskane w trakcie
przeprowadzania bada potrzeb grup docelowych. Koncepcja promocji projektu powinna by
zgodna z Poradnikiem beneficjenta programów polityki spójno ci 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji oraz adekwatna do rodzaju odbiorców (maj c na uwadze potrzeby zidentyfikowanych grup
docelowych).
9.

Analiza techniczna projektu

Celem analizy technicznej projektu jest;
wykazanie, e projekt jest wykonalny pod wzgl dem technicznym,
okre lenie optymalnego kszta tu i zakresu projektu pozwalaj ce na zaspokojenie potrzeb
ytkowników z uwzgl dnieniem ich mo liwo ci,
wykazanie, e wybrany wariant realizacji i zastosowane rozwi zania techniczne b
optymalne z punktu widzenia dost pno ci ró nych technologii, w których mo na zrealizowa
projekt i zgodne z obowi zuj cymi normami prawnymi,
wykazanie, e wybrane rozwi zania s zgodne z najlepszymi praktykami w danej dziedzinie,
zapewniaj niezawodno
eksploatacji produktów projektu i nie powoduj powstania
nadmiernych kosztów ich pó niejszego utrzymania.
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9.1. Opis techniczny projektu
W ramach opisu technicznego projektu nale y szczegó owo okre li i scharakteryzowa
projektowane rozwi zania techniczne wskazane w wariancie optymalnym m.in. w zakresie (w
zale no ci od rodzaju i zakresu planowanego projektu). Opis powinien wskazywa , e zasoby
infrastrukturalne s wystarczaj ce do realizacji celów projektu i utrzymania jego efektów.
10. Analiza popytu
W rozdziale nale y przeprowadzi analiz popytu sporz dzon zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w rozdziale 6 Wytycznych w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata
2014-2020. Pierwszorz dne znaczenie ma fakt, e zgodnie z Ustaw o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki za wykonywanie dzia
zwalczania zanieczyszcze nale ny
jest zwrot kosztów akcji. Okre lenie, czy zwrot kosztów jest dochodem, czy nie powinno by
uzgodnione z instytucj zarz dzaj
PO Ii .
Analiza popytu ma na celu identyfikacj i ilo ciowe oszacowanie spo ecznego zapotrzebowania na
realizacj planowanej inwestycji. Analiza powinna uwzgl dnia zarówno popyt bie cy (w oparciu
o aktualne dane w tym statystyczne), jak równie popyt prognozowany (w oparciu o prognozy
uwzgl dniaj ce wska niki makroekonomiczne i spo eczne). Analiz prognozowanego popytu
nale y przeprowadzi porównawczo: dla scenariusza z przeprowadzon inwestycj oraz bez
inwestycji.
11. Analiza finansowa (w tym analiza trwa

ci finansowej)

Celem analizy finansowej projektu jest:
ocena finansowej rentowno ci inwestycji i kapita u krajowego, poprzez ustalenie warto ci
wska ników efektywno ci finansowej projektu,
weryfikacja trwa ci finansowej projektu i podmiotów odpowiedzialnych za wdro enie i
utrzymanie efektów projektu,
ustalenie w ciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE, wykazanie, e projekt
jest wykonalny pod wzgl dem finansowym tzn. udowodnienie, e planowane w ramach
projektu wydatki s uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia za onych celów i zakresu
projektu.
Analiza finansowa powinna zosta przeprowadzona z uwzgl dnieniem specyfiki danego projektu
oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
W ramach analizy finansowej nale y przeprowadzi m.in. nast puj ce dzia ania (poni ej wskazane
elementy analizy finansowej mog przyj form osobnych podrozdzia ów):
a) okre lenie za
do analizy finansowej,
b) ustalenie, czy projekt generuje przychód oraz czy istnieje mo liwo
jego obiektywnego
okre lenia z wyprzedzeniem,
c) zestawienie przep ywów pieni nych projektu dla ka dego roku analizy,
d) ustalenie, czy warto bie ca przychodów generowanych przez projekt przekracza warto
bie
kosztów operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem generuj cym dochód – dotyczy
projektów, dla których istnieje mo liwo
obiektywnego okre lenia przychodu z
wyprzedzeniem.
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e)

f)
g)
h)

ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o metod luki w
finansowaniu (dotyczy projektów generuj cych dochód, dla których istnieje mo liwo
obiektywnego okre lenia przychodu z wyprzedzeniem),
okre lenie róde finansowania projektu,
ustalenie warto ci wska ników efektywno ci finansowej projektu,
analiz finansowej trwa ci.

Finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zosta przyj ta w analizie finansowej dla inwestycji
planowanych do dofinansowania z funduszy UE wynosi 4%. Powy sza warto dotyczy analizy
finansowej prowadzonej w cenach sta ych i wynika z art. 19 ust. 3 rozporz dzenia nr 480/2014.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje mo liwo przeprowadzenia analizy w uj ciu
nominalnym. Jako okres referencyjny (horyzont czasowy inwestycji) nale y przyj okres 40 lat.
W obliczeniach nale y uwzgl dni warto
rezydualn . Kalkulacje warto ci rezydualnej nale y
przeprowadzi zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata
2014-2020 i prawem UE. Na podstawie przep ywów pieni nych nale y ustali wska nikow
efektywno projektu poprzez okre lenie nast puj cych wska ników:
a) finansowa bie ca warto netto inwestycji (FNPV/C)21,
b) finansowa wewn trzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)22.
Szczegó ow metodologi okre lenia wska ników zawieraj Wytyczne w zakresie zagadnie
zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i
projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Celem analizy trwa ci finansowej projektu jest wykazanie, e zasoby finansowe na realizacj
analizowanego projektu zosta y zapewnione i s one wystarczaj ce do sfinansowania kosztów
projektu podczas jego realizacji, a nast pnie eksploatacji. Analiza trwa ci finansowej powinna
zosta
przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnie
zwi zanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020. Analiza trwa ci finansowej powinna obejmowa zarówno analiz
zasobów finansowych projektu, jak i analiz sytuacji finansowej podmiotów uczestnicz cych w
projekcie.
12. Analiza kosztów i korzy ci
Niezb dne jest oszacowanie kosztów i korzy ci projektu z punktu widzenia ca ej spo eczno ci. Taka
analiza powinna zosta przeprowadzona:
z uwzgl dnieniem specyfiki danego projektu,
zgodnie ze szczegó owym zakresem informacji wymaganym dla danego wniosku na
dofinansowanie (kryteria wyboru projektów),
z uwzgl dnieniem wytycznych w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Je li zgodnie z kryteriami oceny projektów nie jest konieczne sporz dzanie pe nej analizy kosztów i
korzy ci dopuszcza si przeprowadzanie analizy uproszczonej, np. w formie analizy efektywno ci
kosztowej. W ramach analizy ekonomicznej koszty i korzy ci s ujmowane w cenach sta ych.
Spo eczna stopa dyskontowa, jaka powinna zosta przyj ta w analizie wynosi 5%. Jako okres
referencyjny (horyzont czasowy inwestycji) nale y przyj
okres 10 lat. W obliczeniach nale y
uwzgl dni warto rezydualn . Kalkulacje warto ci rezydualnej nale y przeprowadzi zgodnie z
21

Finansowa bie ca warto netto (inaczej nazywana finansowa zaktualizowana warto netto).
Stopa IRR (wewn trzna stopa zwrotu) dla przep ywów wyznaczonych dla wyliczenia FNPV/K (finansowa bie
warto netto uwzgl dniaj ca rentowno kapita u w asnego).
22
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Wytycznymi w zakresie zagadnie zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 i prawem UE.
13. Analiza wra liwo ci
Analiza wra liwo ci ma na celu wskazanie, jak zmiany w warto ciach zmiennych krytycznych
projektu wp yn na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególno ci na warto
wska ników efektywno ci finansowej i ekonomicznej projektu oraz trwa
finansow . Analizy
wra liwo ci dokonuje si poprzez identyfikacj zmiennych krytycznych w drodze zmiany
pojedynczych zmiennych o okre lon procentowo warto
i obserwowanie wyst puj cych w
rezultacie waha w finansowych i ekonomicznych wska nikach efektywno ci oraz trwa ci
finansowej. Jednorazowo, zmianie poddawana powinna by tylko jedna zmienna, podczas gdy inne
parametry powinny pozosta niezmienione. Przyk adowe zmienne:
nak ady inwestycyjne,
prognoza popytu,
ceny jednostkowe kosztów operacyjnych lub poziom kosztów operacyjnych ogó em,
(w analizie ekonomicznej) jednostkowe, zmonetyzowane warto ci pozytywnych i negatywnych
efektów zewn trznych uwzgl dnionych w analizie.
W sytuacji braku mo liwo ci obliczenia dla projektu wska nika ENP 23 dopuszcza si
przedstawienie analizy wra liwo ci w formie jako ciowego opisu poprzez:
wskazanie g ównych czynników, od których zale y poziom niepewnych korzy ci i kosztów
(zmienne krytyczne), oraz
opisanie (jako ciowo lub ilo ciowo) mechanizmu wp ywu i znaczenia tych czynników na
ko cowy bilans kosztów i korzy ci.
14. Analiza ryzyka
Analiza ryzyka ma na celu identyfikacj kluczowych czynników, jako ciowych i ilo ciowych,
mog cych mie wp yw na zakres, harmonogram oraz efektywno
finansowo-ekonomiczn
przedsi wzi cia. Wykonanie analizy ryzyka pozwala na zbadanie wra liwo ci przedsi wzi cia na
zmian kluczowych czynników wewn trznych i zewn trznych oraz wszelkich istotnych zagro
mog cych si pojawi w trakcie realizacji przedsi wzi cia. Proponuje si przeprowadzenie analizy
ryzyka w formie analizy jako ciowej. Wnioskodawca powinien przeprowadzi analiz ryzyka w
nast puj cych obszarach:
ryzyko formalno-instytucjonalne,
ryzyko techniczne i rodowiskowe,
ryzyko spo eczne.
Jako ciowa analiza ryzyka obejmowa powinna nast puj ce elementy:
Opis strategii zarz dzania ryzykiem okre laj cej procedury zarz dzania ryzykiem w projekcie,
od identyfikacji po wdro enie reakcji;
Rejestr ryzyk, na które nara ony jest projekt. Rejestr powinien zawiera informacje takie jak:
opis ryzyka, prawdopodobie stwo, wp yw i warto oczekiwana ryzyka, proponowane reakcje
(identyfikacja dzia
zapobiegawczych i minimalizuj cych ryzyko), status ryzyka (interpretacja
oceny ryzyk, w tym rezydualnych, czyli ryzyk pozosta ych po zastosowaniu dzia
zapobiegawczych), itd.
Wnioskodawca powinien odnie
23

Ekonomiczna bie

ca warto

si w szczególno ci do ryzyk;

projektu
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zagra aj cych osi gni ciu celów projektu,
zagra aj cych realizacji projektu w za onym terminie,
zagra aj cych efektywno ci wydatkowania rodków (przewy szeniem korzy ci przez koszty).
Analiza wra liwo ci i ryzyka powinny zosta przeprowadzone z uwzgl dnieniem specyfiki danego
projektu.
15. Wykorzystane materia y i dokumentacje zwi zane z projektem, definicje
Nale y wskaza dokumenty, z których korzystano przy opracowaniu studium, ród a danych do
przygotowanych analiz, poda definicje podstawowych poj u ytych w dokumencie.
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/16/2015
Za cznik nr 8.2 do SIWZ stanowi cy Za cznik nr 2 do OPZ
Za cznik nr 2 do Umowy

Wymagania Zamawiaj cego dotycz ce przygotowania prezentacji projektu „Budowa
wielozadaniowego

statku

ratowniczego

dla

Morskiej

S

by

Poszukiwania

i Ratownictwa”
W przypadku zadeklarowania przez wykonawc w Formularzu ofertowym przygotowania prezentacji
za
projektu, wykonawca zrealizuje, w terminie realizacji Etapu 2, o którym mowa w Sekcji IV
Opisu przedmiotu zamówienia, nast puj ce zadania:
1.
2.

3.

2.

przygotuje profesjonaln prezentacj za
projektu na u ytek MSPiR oraz innych instytucji
np. CUPT,
prezentacja powinna mie mo liwo funkcjonowania równie w trybie automatycznym i by
dost pna w postaci pliku wykonywalnego, mo liwego do pobrania z sieci przez Internet. W
zwi zku z powy szym Zamawiaj cy oczekuje dwóch prezentacji o tej samej tre ci ró ni cych
si rozdzielczo ci grafiki i tym samym wielko ci zajmowanej pami ci.
prezentacja b dzie zawiera a co najmniej nast puj ce informacje o projekcie:
1.1.
okres i koszt realizacji projektu,
1.2.
zdiagnozowane potrzeby klientów us ug, które stanowi przyczyn realizacji
projektu,
1.3.
cele projektu wyra one mierzalnymi wska nikami,
1.4.
dzia ania realizowane przez inne podmioty, których bezpiecze stwo wykonywania
zostanie podniesione w wyniku realizacji projektu,
1.5.
wykaz prac, które b
realizowane odr bnie przez MSPiR, wykonawców i
instytucje po rednicz ce w ramach projektu,
1.6.
schemat i harmonogram finansowania projektu,
1.7.
harmonogram zamówie publicznych wraz z kwot przewidzian do przeznaczenia
na poszczególne zamówienia,
szablon prezentacji i jej grafika powinna uwzgl dnia wymagania w zakresie informacji i
promocji, w szczególno ci:
2.1.
strategi komunikacji Programu Infrastruktura i rodowisko 2014-2020,
2.2.
prawid ow identyfikacj wizualn znaków marki Fundusze Europejskie, znaków
programów polityki spójno ci na lata 2014 – 2020.

Forma prezentacji powinna by zgodna z informacjami zawartymi w Podr czniku wnioskodawcy i
beneficjenta programów polityki spójno ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/16/2015
Za cznik nr 8.3 do SIWZ stanowi cy Za cznik nr 3 do OPZ
Za cznik nr 2 do Umowy

Wymagania Zamawiaj cego dotycz ce przygotowania projektu funkcjonalnego i
graficznego interfejsu strony - portalu internetowego funkcjonuj cego na potrzeby
projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej S

by

Poszukiwania i Ratownictwa”

W przypadku zadeklarowania przez wykonawc w Formularzu ofertowym przygotowania projektu
funkcjonalnego i graficznego interfejsu strony - portalu internetowego funkcjonuj cego na
potrzeby Projektu, wykonawca zrealizuje, w terminie realizacji Etapu 2, o którym mowa w Sekcji IV
Opisu przedmiotu zamówienia, nast puj ce zadania:
1. przygotuje profesjonaln koncepcj za
funkcjonalnych i graficznego interfejsu portalu
internetowego na potrzeby przedmiotowego projektu,
2. portal internetowy projektu powinien dzia , jako niezale na aplikacja umieszczona na
serwerze MSPiR, by po czona odno nikami z obecnie funkcjonuj
stron internetow
MSPiR -, www.sar.gov.pl oraz zawiera :
a)
b)
c)
d)
e)

aktualno ci,
wszystkie niezb dne informacje o projekcie,
informacje na temat wa nych wydarze zwi zanych z realizacj projektu,
wizualizacje zwi zane z projektem oraz dokumentacj zdj ciow ,
wszelkie „du e” (zajmuj ce du o pami ci dokumenty, których przes anie mo e by
opotliwe.
3. portal internetowy projektu powinien zawiera informacje o funkcjonowaniu mechanizmu
umo liwiaj cego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawid owo ciach lub nadu yciach
finansowych, tj. opracowanie udost pnionego przez IZ narz dzia informatycznego
umo liwiaj ce przekazywanie informacji o podejrzeniu wyst pienia nieprawid owo ci lub
nadu ycia finansowego w szczególno ci poprzez.:
a)
b)

specjalny adres email lub
elektroniczny system zg osze za po rednictwem dedykowanej strony internetowej.

4. szablon portalu i jego grafika powinna uwzgl dnia
promocji, w szczególno ci:

wymagania w zakresie informacji i

a)

strategi komunikacji Programu Infrastruktura i rodowisko 2014-2020,

b)

prawid ow identyfikacj wizualn znaków marki Fundusze Europejskie, znaków
programów polityki spójno ci na lata 2014 – 2020.

Forma prezentacji powinna by zgodna z informacjami zawartymi w Podr czniku
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno ci 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji. Wykonawca powinien zadba o intersuj
szat graficzn , dobre pozycjonowanie
strony internetowej oraz mo liwo
wprowadzania zmian przez upowa nionych
przedstawicieli MSPiR
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/07/2016
Za cznik nr 9 do SIWZ
Wyci g z programu funkcjonalno – u ytkowego (PFU)
Tytu projektu: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej S

by Poszukiwania i Ratownictwa.

I. Cele projektu
Realizacja projektu pod nazw : Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej S
Poszukiwania i Ratownictwa obejmuje:

by

1. Etap I. Opracowanie projektu koncepcyjnego statku zwanego inaczej projektem kontraktowym
zgodnie z projektem funkcjonalno u ytkowym opracowanym przez odbiorc . Projekt powinien
umo liwia porównanie ofert dostawy statku, które zostan z one przez wykonawców w
drugim etapie realizacji projektu. Wyposa enie statku w urz dzenia specjalistyczne zostanie
dokonane na podstawie specyfikacji wst pnie przedstawionej w projekcie funkcjonalno
ytkowym i nast pnie szczegó owo uzgodnionej z odbiorc w ramach kontraktu. Wybór
wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o przetarg ograniczony. W ramach realizacji Etapu 1
zostanie równie dokonany wybór In yniera Kontraktu sprawuj cego nadzór nad realizacj
projektu na obu etapach.
2. Etap II. Dostaw statku w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z projektem kontraktowym.
Na podstawie projektu kontraktowego wykonawca zobowi zany b dzie do wykonania projektu
technicznego (PT) podlegaj cego zatwierdzeniu w towarzystwie klasyfikacyjnym oraz
dokumentacji roboczej (PR).
II. Okre lenie funkcji statku
1. Poszukiwanie i ratowanie ycia na morzu
Wielozadaniowy statek ratowniczy powinien zapewnia wype nienie funkcji zwi zanych z
poszukiwaniem i ratowaniem ycia na morzu w ka dych warunkach pogodowych i w warunkach
ska enia wody i atmosfery, w tym przede wszystkim:
1.1. Poszukiwanie rozbitków - wzrokowe i techniczne;
1.2. Podnoszenie rozbitków z wody;
1.3. Podnoszenie rozbitków z jednostek ratunkowych;
1.4. Podnoszenie tratw z rozbitkami;
1.5. Ewakuowanie rozbitków bezpo rednio z zagro onej jednostki;
1.6. Ewakuowanie niepe nosprawnych i rannych;
1.7. Ewakuowanie osób z zagro onych pomieszcze (po ary i zagro enia HNS);
1.8. Segregacja poszkodowanych i kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna - pomieszczenia dla
rozbitków w tym pomieszczenie udzielania pomocy medycznej z pe nym wyposa eniem do
jej udzielania z mo liwo ci przekazywania parametrów medycznych i obrazu do MTMAS
(MaritimeTelemedical Assistance Service);
1.9. Wspó praca ze mig owcem ratownictwa morskiego -pok ad wspó pracy ze mig owcem
(winching deck) – pozwalaj cy na swobodne i bezpieczne opuszczanie personelu
ratowniczego i sprz tu oraz podnoszenie poszkodowanych.
Ratowanie ycia poprzez ratowanie mienia
Niekiedy najbezpieczniejsz drog do ratowania zagro onych osób jest ratowanie jednostki, na
której si znajduj . Ma to szczególne znaczenie podczas katastrof morskich wymagaj cych
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masowych operacji ratowniczych (MRO – Mass Rescue Operation). Wielozadaniowy statek
ratowniczy powinien by zdolny do:
1.10. Holowania awaryjnego statków na Ba tyku – winda holownicza z jednym b bnem, o uci gu na
palu (BP-bollard pull) 100 ton i pe ny zestaw wyposa enia i sprz tu holowniczego (hol;
ówny, zapasowy i zestawy awaryjne). Umiejscowienie windy, haka holowniczego oraz
innego wyposa enia powinny umo liwia wykonywanie innych dzia
ratowniczych na
pok adzie, w tym operacji podnoszenia poszkodowanych przy u yciu mig owca
ratowniczego.
1.11. Gaszenie po arów, w celu umo liwienia ewakuacji pasa erów i za ogi, na statkach poprzez
zarówno podanie pr dów wodnych i pianowych przy pomocy hydromonitorów ( dwa dzia ka
wodne i jedno pianotwórcze sterowane z wn trza mostku), jak i poprzez zasilenie instalacji
ppo . statku (mo liwo
pod czenia instalacji statku ratowniczego do instalacji statku
ratowanego – czniki mi dzynarodowe przynajmniej jeden na ka dej burcie oraz mo liwo
wielopunktowego (cztery punkty plus jeden cznik mi dzynarodowy) pod czenia w y
po arowych na ka dej burcie statku ratowniczego.
1.12. Wsparcie zagro onych jednostek poprzez podanie zasilania (energii elektrycznej) poprzez
podanie kabla zasilaj cego oraz przekazanie pomp i/lub odpompowanie w asnymi pompami
zalanych przedzia ów.
1.13. Wsparcie eskortowanych / zagro onych jednostek poprzez zaopatrzenie w wod , paliwo,
rodki medyczne, ywno , itp.
2. Bezpiecze stwo eglugi
W ramach bezpiecze stwa eglugi statek powinien posiada zdolno do:
2.1. Prowadzenia eskorty zagro onych jednostek do miejsca schronienia zapewniaj c wsparcie
moralne i natychmiastow gotowo
do podj cia dzia
ratowniczych w przypadku
pogorszenia si sytuacji na eskortowanej jednostce, wsparcie nawigacyjne i bezpiecze stwa
ruchu- maksymalnie do 5 dni.
2.2. Holowania awaryjnego w ramach dzia ania zgodnego z Mi dzynarodow Konwencj o
Interwencji.
3.
Zwalczanie zagro
i zanieczyszcze rodowiska morskiego
Wielozadaniowy statek ratowniczy powinien by zdolny do:
3.1. Prowadzenia dzia
ratowniczych w warunkach ska enia wody i atmosfery
3.2. Wykrywania i monitorowania dryfu substancji olejowych
3.3. Ograniczania rozlewu substancji olejowych.
3.4. Zwalczanie zanieczyszcze olejowych poprzez zbieranie zanieczyszcze olejowych z
powierzchni wody.
3.5. Wykrywania i monitorowania niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych (HNS).
3.6. Zwalczania zagro
i zanieczyszcze chemicznych innych ni olej (HNS);
3.7. Awaryjnego roz adowania (ograniczonej ilo ci) substancji niebezpiecznych i szkodliwych
(p ynnych i w opakowaniach).
3.8. Poszukiwania i usuwania niebezpiecznych adunków w opakowaniach zagubionych na morzu
3.9. Awaryjnego od adowania paliwa bunkrowego z uszkodzonego zbiornika/zbiorników.
III.
PODSTAWOWE PARAMETRY STATKU
1. Wymiary statku :
ugo ca kowita
75 – 85 m.
Szeroko
14,5 – 16,5 m
Zanurzenie
max. 5, 5 m
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2. Pr dko statku:
Pr dko maksymalna nie mniejsza ni 16 w., 100% Mocy, przy zanurzeniu 5 metrów.
Pr dko podró na nie mniejsza ni 12 w., pod obci eniem 75% mocy, przy zanurzeniu
maksymalnym.
o Mo liwo
p ynnej regulacji pr dko ci w pe nym jej zakresie, oraz dodatkowo
precyzyjnej, z dok adno ci do 0,1 w a pr dko ci w przedziale 0 – 5 w.
3. Klasa, nadzór, przepisy:
Statek powinien posiada klas wg przepisów dla statków do usuwania zanieczyszcze
chemicznych instytucji klasyfikacyjnej. Zgodnie z przepisami PRS, statek powinien spe nia
wymagania dla uzyskania klasy okre lonej symbolem: *KM TUG/RESCUE/FIRE FIGHTING 1/FIRE
FIGHTING 2/OIL RECOVERY/ CHEMICAL RECOVERY VESSEL L2 [1] AUT MS DP1 ECO SEA
ECO AIR ECO EF. Statek mo e by zbudowany wg innych przepisów i re-klasyfikowany w celu
otrzymania certyfikatu zgodno ci z klas PRS. Oznakowania ECO oznaczaj odpowiednio:
a) ECO SEA - znak potwierdzaj cy przystosowanie statku do zapobiegania zanieczyszczania
morza
b) ECO AIR - znak potwierdzaj cy przystosowanie statku do zapobiegania zanieczyszczania
powietrza
c) ECO EF - znak potwierdzaj cy przystosowanie statku do wymaga efektywno ci
energetycznej.
Oznakowania te s zgodne z Publikacjami Przepisowymi PRS, które s integraln cz ci
przepisów.
4. Zasi g p ywania, autonomiczno :
Morze Ba tyckie i Morze Pó nocne, egluga bez ogranicze . Autonomiczno
za ogi 16 osób oraz podanych poni ej profilach:
Profil ogólny
Funkcja
Postój w porcie
egluga
Prace serwisowe
Inne

Udzia [%]
72,0%
22,0%
2,0%
4,0%

Profil eglugowy
Funkcja
Pr dko maksymalna
Pr dko ekonomiczna
Pr dko minimalna (akcje przeciwrozlewowe)
Holowanie awaryjne
Pompy po arowe
Inne Prace
Obracanie mechanizmów

Udzia [%]
8,0%
61,0%
22,0%
1,0%
1,0%
2,0%
5,0%

20 dni, przy obsadzie

5. Liczba i aran acja pomieszcze mieszkalnych powinna zapewnia :
5.1. Kabiny zapewniaj ce swobodne rozlokowanie 16 osób za ogi sta ej w pojedynczych kabinach
z mo liwo ci dokwaterowania jednej osoby oraz dodatkowego personelu w ilo ci, co najmniej
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12 osób w kabinach 4 osobowych, (razem dodatkowo 28 miejsc do spania), zgodnie z
wymaganiami Kodeksu SPS (Rezolucja IMO – MSC.266(84).
5.2. Pomieszczenia umo liwiaj ce przyj cie i segregacj rozbitków lub ewakuowanych podczas
akcji SAR, w liczbie, co najmniej 80 osób. Pod poj ciem akomodacja rozumiane jest
rozmieszczenie rozbitków w pomieszczeniach na co dzie s
cych do innych celów
(pomieszczenia za ogi, personelu specjalistycznego, mesa, korytarze itp.).
5.3. Pomieszczenie zapewniaj ce dobre warunki pracy dla sztabu wspieraj cego akcj ratownicz ,
wyposa one w niezale ne rodki czno ci oraz zobrazowanie danych odczytywanych i
rejestrowanych na mostku.
6. Pomieszczenia adunkowe i magazynowe
Wielko i aran acja zamkni tej przestrzeni adunkowej powinna umo liwia sk adowanie;
6.1. standardowego wyposa enia statku tej wielko ci, w egludze wynikaj cej z zasi gu i
autonomiczno ci, wymaganego przepisami klasyfikatora i administracji morskiej;
6.2. nie mniej ni 75 % wyposa enia dodatkowego wynikaj cego z funkcji statku;
6.3. pomieszczenia, umieszczone w cytadeli, dla specjalistycznego sprz tu ratowniczego i
umo liwiaj ce dobre warunki pracy dla zewn trznych specjalistycznych zespo ów
ratowniczych;
6.4. nale y rozwa
umieszczenie na pok adzie statku pomieszczenia nieobj tego cytadel , o
powierzchni umo liwiaj cej sk adowanie sprz tu dodatkowego, z mo liwo ci wykonywania
prac serwisowych.
7.

Ogrzewanie pomieszcze .
Preferowane b
rozwi zanie uwzgl dniaj ce specyfik podstawowego profilu eksploatacji
statku, tzn. uwzgl dniaj ce fakt, e statek przez wi kszo czasu b dzie pozostawa w porcie.
Jednocze nie nale y wzi
pod uwag wymagania stawiane przez instytucj klasyfikuj
ECO AIR i ECO EF.

8. Pojemno zbiorników
8.1. Pojemno
zbiorników paliwa i zbiorników wody powinna wynika z zasi gu p ywania
i autonomiczno ci.
8.2. Pojemno zbiorników retencyjnych minimum 800 m3, w tym 200 m3 dla HNS
8.3. Dodatkowo na pok adzie nale y przewidzie mo liwo rozmieszczenia kontenera na odpady
olejowe (open-top) oraz kontenera na sta e odpady niebezpieczne (HNS).
9. Uk ad nap dowy
Preferowany jest nap d spalinowo - elektryczny (Diesel - Electric) wielosilnikowy
z asynchronicznymi silnikami elektrycznymi o napi ciu 600 – 700 V.
9.1. P dniki. Dostosowane do uk adu nap dowego i spe niaj ce wymagania okre lone w punktach
II ppkt 1 i 2 oraz wymogi dla standardu DP1 dla warunków: stan morza 6 i si a wiatru 80B oraz
pr dko pr du do 2 w.
9.2. Podstawowe ród o energii elektrycznej. Zespó agregatów z pe
automatyk sterowania
wytwarzania i rozdzia u energii elektrycznej. PMS (Power Management System - systemem
zarz dzania moc elektrowni).
9.3. Awaryjne ród o energii elektrycznej zespó pr dotwórczy (AZP) z funkcj pracy w porcie.
Agregat pr dotwórczy o mocy 200 kW minimum nie-w czony do automatycznego systemu
produkcji elektrycznej w morzu, jednak przygotowany do automatycznego startu w przypadku
zaniku zasilania (blackout). W porcie wymagana praca z mo liwo ci synchronizacji na czas
prze czenia zasilania l d/statek.
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/07/2016
Za cznik nr 10 do SIWZ

IDEFINICJA MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTW24
(Wyci g z zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotycz cego definicji ma ych i
rednich przedsi biorstw Dz.U.L 124; 20.5.2003, str. 36)
„Za cznik
DEFINICJA MIKROPRZEDSI BIORSTW ORAZ MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTW
PRZYJ TA PRZEZ KOMISJ
Artyku 1
Przedsi biorstwo
Za przedsi biorstwo uwa a si podmiot prowadz cy dzia alno gospodarcz bez wzgl du na jego
form prawn . Zalicza si tu w szczególno ci osoby prowadz ce dzia alno na w asny rachunek
oraz firmy rodzinne zajmuj ce si rzemios em lub inn dzia alno ci , a tak e spó ki lub konsorcja
prowadz ce regularn dzia alno gospodarcz ,
Artyku 2
Próg zatrudnienia oraz pu apy finansowe okre laj ce kategori przedsi biorstwa
1. Na kategori mikroprzedsi biorstw oraz ma ych i rednich przedsi biorstw (M P) sk adaj si
przedsi biorstwa, które zatrudniaj mniej ni 250 pracowników i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR a/lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
2. W kategorii M P przedsi biorstwo ma e definiuje si jako przedsi biorstwo zatrudniaj ce mniej
ni 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 10
milionów EUR,
3. W kategorii M P mikroprzedsi biorstwo definiuje si jako przedsi biorstwo zatrudniaj ce mniej
ni 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów
EUR,
Artyku 3
Typy przedsi biorstw brane pod uwag przy obliczaniu progu zatrudnienia i pu apu finansowego
1. „Przedsi biorstwo niezale ne” oznacza ka de przedsi biorstwo, które nie jest zakwalifikowane
jako spó ka w rozumieniu ust. 2 lub te jako przedsi biorstwo zwi zane w rozumieniu ust. 3.
2. „Przedsi biorstwa partnerskie” oznaczaj wszystkie przedsi biorstwa, które nie zosta y
zakwalifikowane jako przedsi biorstwa zwi zane w rozumieniu ust. 3 i które pozostaj w
nast puj cym wzajemnym zwi zku: przedsi biorstwo (typu „upstream”) posiada, samodzielnie lub
wspólnie z jednym lub kilkoma przedsi biorstwami zwi zanymi w rozumieniu ust. 3. 25 % lub
wi cej kapita u lub praw g osu drugiego przedsi biorstwa (przedsi biorstwa typu „downstream”).
Jednak e przedsi biorstwo mo e zosta zakwalifikowane jako samodzielne i w zwi zku z tym
niemaj ce adnych przedsi biorstw partnerskich, nawet je li ta warto progowa wynosz ca 25
% zosta a osi gni ta lub przekroczona przez poni szych inwestorów, pod warunkiem e
inwestorzy ci nie s zwi zani, w rozumieniu ust. 3, indywidualnie lub wspólnie, z przedmiotowym
przedsi biorstwem:
a) publiczne korporacje inwestycyjne, spó ki kapita owe podwy szonego ryzyka, osoby
fizyczne lub grupy osób prowadz ce regularn dzia alno inwestycyjn podwy szonego
ryzyka, które inwestuj kapita w asny w firmy nienotowane na gie dzie („business angels”),
pod warunkiem e ca a kwota inwestycji tych inwestorów „business angels” w to samo
24
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przedsi biorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;
b) uniwersytety lub niedochodowe o rodki badawcze;
c) inwestorzy instytucjonalni cznie z regionalnymi funduszami rozwoju:
d) samorz dy lokalne z rocznym bud etem nieprzekraczaj cym 10 milionów EUR oraz liczb
mieszka ców poni ej 5 000.
3. „Przedsi biorstwa zwi zane” oznaczaj
przedsi biorstwa, które pozostaj
w jednym
z poni szych zwi zków:
a) przedsi biorstwo posiada wi kszo
praw do g osowania udzia owców lub cz onków
w innym przedsi biorstwie;
b) przedsi biorstwo ma prawo wyznaczy lub odwo
wi kszo
cz onków organu
administracyjnego, zarz dzaj cego lub nadzorczego innego przedsi biorstwa;
c) przedsi biorstwo ma prawo wywiera dominuj cy wp yw na inne przedsi biorstwo
zgodnie a umow zawart z tym przedsi biorstwem lub do postanowienia w jego
memorandum lub statucie;
d) przedsi biorstwo b
ce udzia owcem lub cz onkiem innego przedsi biorstwa kontroluje
samodzielnie, zgodnie z umow z innymi udzia owcami lub cz onkami tego przedsi biorstwa,
wi kszo praw do g osowania udzia owców lub cz onków w tym przedsi biorstwie.
Pojawia si przypuszczenie, e nie istnieje wp yw dominuj cy, je eli inwestorzy wymienieni w akapicie
drugim ust. 2 nie anga uj si bezpo rednio lub po rednio w zarz dzanie przedmiotowym
przedsi biorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udzia owców,
Przedsi biorstwa pozostaj ce w którym ze zwi zków opisanych w akapicie pierwszym z jednym
lub kilkoma innymi przedsi biorstwami, lub te inwestorzy, o których mowa w ust. 2 s równie
traktowani jako zwi zani.
Przedsi biorstwa pozostaj ce w jednym z takich zwi zków z osob fizyczn lub grup osób
fizycznych dzia aj cych wspólnie równie s traktowane jak przedsi biorstwa zwi zane, je eli
prowadz swoj dzia alno lub cz
swojej dzia alno ci na tym samym odpowiadaj cym rynku lub
rynkach pokrewnych.
Za „rynek pokrewny” uwa a si rynek dla danego produktu lub us ugi znajduj cy si bezpo rednio
na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku,
4. Poza przypadkami okre lonymi w ust. 2 akapit drugi przedsi biorstwo nie mo e by uznane za
ma e lub rednie przedsi biorstwo, je eli 25 % lub wi cej kapita u lub praw do g osowania jest
kontrolowane bezpo rednio lub po rednio, wspólnie lub indywidualnie, przez jedno lub kilka
organów pa stwowych.
5. Przedsi biorstwa mog z
o wiadczenie o statusie prawnym jako przedsi biorstwo
niezale ne, przedsi biorstwo partnerskie lub przedsi biorstwo zwi zane, cznie z danymi
dotycz cymi pu apów okre lonych w art. 2. O wiadczenie mo e zosta z one nawet gdy kapita
jest do tego stopnia rozdrobniony, i nie mo na okre li , kto jest jego w cicielem, w którym
to przypadku przedsi biorstwo w dobrej wierze o wiadcza, i mo na w sposób prawnie
uzasadniony przyj , i kapita ten nie jest we wspólnym posiadaniu jednego przedsi biorstwa
lub wi kszej liczby przedsi biorstw zwi zanych ze sob w 25 % lub wi cej. O wiadczenia takie s
sk adane bez uszczerbku dla kontroli i dochodze przewidzianych w przepisach pa stwowych lub
wspólnotowych,
Artyku 4
Dane stosowane dla okre lania progu zatrudnienia i pu apu finansowego oraz okresy
referencyjne
1. Dane, które b
stosowane przy okre laniu liczby personelu i kwot finansowych s to dane
odnosz ce si do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i s obliczone
na podstawie rocznej. S one brane pod uwag od dnia zamkni cia rozliczenia. Kwota wybrana
na obrót jest obliczana bez uwzgl dniania podatku VAT oraz innych podatków po rednich.
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2. W przypadku gdy na ostatni dzie bilansu dane przedsi biorstwo przekracza lub spada poni ej
progu zatrudnienia lub pu apu finansowego okre lonego w art. 2, uzyskanie lub utrata
statusu redniego, ma ego lub mikroprzedsi biorstwa nast puje tylko wówczas gdy zjawisko to
powtórzy si w ci gu dwóch kolejnych lat.
3. W przypadku nowoutworzonych przedsi biorstw, których ksi gi finansowe jeszcze nie zosta y
zatwierdzone dane, które maj zastosowanie pochodz z oceny dokonanej bona fide w trakcie
roku finansowego.
Artyku 5
Pu ap zatrudnienia
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie » rocznych jednostek roboczych« (RJR), to jest liczbie
pracowników zatrudnionych na pe nych etatach w obr bie danego przedsi biorstwa lub w jego
imieniu w ci gu ca ego roku referencyjnego, który jest brany pod uwag . Praca osób, które nie
przepracowa y pe nego roku, które pracowa y w niepe nym wymiarze godzin lub pracowników
sezonowych jest obliczana jako cz
u amkowa RJR. Personel sk ada si z:
a) pracowników;
b) osób pracuj cych dla przedsi biorstwa, podlegaj cych mu i uwa anych za
pracowników na mocy prawa pa stwowego;
c) w

cicieli - kierowników;

d) partnerów prowadz cych regularn dzia alno
i czerpi cych z niego korzy ci finansowe.

w przedsi biorstwie

Praktykanci lub studenci odbywaj cy szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce
lub szkoleniu zawodowym nie wchodz w sk ad personelu. Okres trwania urlopu macierzy skiego
lub wychowawczego nie jest wliczany.
Artyku 6
Ustalanie danych przedsi biorstwa
1. W przypadku przedsi biorstwa samodzielnego dane dotycz ce ilo ci pracowników
wy cznie na podstawie rachunków przedsi biorstwa.
2. Dane dotycz ce liczby zatrudnionych osób w przedsi biorstwie maj cym przedsi
partnerskie lub przedsi biorstwa zwi zane s okre lane na podstawie rachunków
danych przedsi biorstwa lub, je eli takie istniej , rachunków zbiorczych przedsi
lub rachunków zbiorczych, w których uj te jest przedsi biorstwo.

ustalane
biorstwo
i innych
biorstwa

Do danych, o których mowa w pierwszym akapicie dodaje si dane dotycz ce ka dego
przedsi biorstwa partnerskiego dla danego przedsi biorstwa znajduj cego si bezpo rednio na
poziomie „upstream” lub „downstream” w stosunku do niego. Skumulowanie jest proporcjonalne
do procentowego udzia u w kapitale lub prawach do g osowania (w zale no ci, który jest
wi kszy). W przypadku holdingów typu „cross-holding” stosuje si wy szy procent.
Do danych, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie dodaje si 100 % danych ka dego
przedsi biorstwa, które jest bezpo rednio lub po rednio zwi zane z danym przedsi biorstwem,
w przypadku gdy dane te nie zosta y wcze niej dodane przez kumulacj rachunków.
3. Dla celów stosowania ust. 2 dane przedsi biorstw partnerskich przedsi biorstwa, o którym mowa
pochodz z ich rachunków i innych skumulowanych danych, je eli takie istniej . Do danych tych
dodaje si 100 % danych przedsi biorstw, które s zwi zane z tymi przedsi biorstwami
partnerskimi, chyba e ich dane s ju uj te przez kumulacj .
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Dla celów stosowania tego samego ust. 2 dane przedsi biorstw, które s zwi zane z danym
przedsi biorstwem pochodz z ich rachunków i innych skumulowanych danych, je eli takie istniej .
Do danych tych dodaje si proporcjonalnie dane ka dego ewentualnego przedsi biorstwa
partnerskiego tego przedsi biorstwa zwi zanego, znajduj cego si bezpo rednio na poziomie
„upstrearm” lub „downstream” w stosunku do niego, chyba e zosta y one ju uj te w rachunkach
skumulowanych z procentem co najmniej proporcjonalnym do procentu okre lonego na mocy
akapitu drugiego ust. 2.
4.
W przypadku, gdy w rachunkach skumulowanych nie ma danych dotycz cych zatrudnienia
w danym przedsi biorstwie, dane dotycz ce zatrudnienia s obliczane przez proporcjonaln
kumulacj danych z przedsi biorstw partnerskich oraz przez dodanie danych z przedsi biorstw,
z którymi dane przedsi biorstwo jest zwi zane.”
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