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Gdynia, 20.11.2013 r. 

 

Deep Ocean Technology  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Hryniewickiego 6A/321 

81-340 Gdynia 

 

Ogłoszenie nr 7/2013 

 

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno - 

nadwodnego dla celów naukowych” 

 

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.4. „Wsparcie projektów celowych” Priorytet 1. 

„Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007 – 2013 

 

Szanowni Państwo, 

Firma Deep Ocean Technology Sp. z o.o. w ramach realizowanego zadania pn. „Wykonanie modeli 

badawczych w skali 1:1 oraz badania wstępne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego planuje zakupić następujące usługi badawcze: 

 

1. Wykonanie modelu badawczego konstrukcji urządzenia podwodno-nadwodnego w skali 1:1; 

2. Przeprowadzenie funkcjonalnych prac badawczych pod nadzorem Zamawiającego oraz jednostki 

naukowej, celem weryfikacji funkcjonalności systemów; 

3. Transport i posadowienie w miejscu docelowym. 

 

Planowany termin zakończenia w/w zadań 31 lipca 2014 r. 

 

Termin składania ofert do 11.12.2013 r.  

 

Miejsce składania ofert: 

Deep Ocean Technology Sp. z o.o. 

ul. Hryniewickiego 6A/321; 81-340 Gdynia 

lub  

mailem na adres: 

k.koniuszaniec@deep-ocean-technology.com 

 

Zapraszamy do składania ofert.  

  

mailto:k.koniuszaniec@deep-ocean-technology.com
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Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych obejmujących następujące zagadnienia: 

1. Wykonanie modelu badawczego konstrukcji urządzenia podwodno-nadwodnego w skali 1:1 

zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na 

poszczególne systemy, zgodnie z poniższą listą: 

1.1. Wykonanie konstrukcji stalowej kadłuba modelu zgodnie z rysunkami: 1040-1, 1400-1, 1500-

1,0810-1, 1060-1, 1000-1, 0650-1 

1.2. Wyposażenie pokładowe: 

1.2.1. Dostawa i montaż urządzeń cumowniczych i holowniczych zgodnie z rysunkami: 2320-1, 2330-1 

1.2.2. Dostawa i montaż dźwigu osobowego zgodnie z rysunkiem: 3530-2 

1.2.3. Dostawa i montaż drabin, barierek oraz poręczy na pokładach otwartych, znaków zanurzenia oraz 

masztu zgodnie z rysunkami: 2510-2, 1810-1, 2850-1 

1.2.4. Dostawa i montaż urządzeń ratunkowych zgodnie z rysunkiem: 2410-1 

1.2.5. Dostawa i montaż drzwi wodoszczelnych zgodnie z rysunkiem: 2750-1 

1.2.6. Dostawa i montaż urządzeń ochrony antykorozyjnej zgodnie z rysunkiem: 1830-1 

1.3. Architektura: 

1.3.1. Dostawa i montaż okien i drzwi zgodnie z rysunkiem: 3410-1 

1.3.2. Dostawa i montaż zasadniczych torów kablowych zgodnie z rysunkiem: 6830-1 

1.3.3. Dostawa i montaż powłok izolacyjnych zgodnie z rysunkiem: 3110-1 

1.3.4. Dostawa materiałów oraz montaż wyposażenia pomieszczeń zgodnie z rysunkiem: 3510-1 

1.4. Systemy: 

1.4.1. Dostawa i montaż włazów do zbiorników zgodnie z rysunkiem: 4600-1 

1.4.2. Dostawa i montaż urządzeń zespołów prądotwórczych, instalacji gazów spalinowych, instalacji 

chłodzenia ZP oraz instalacji paliwowej zgodnie z rysunkami: 4320-1, 4410-1, 5110-2,5120-1 

1.4.3. Dostawa i montaż armatury i urządzeń instalacji balastowej zgodnie z rysunkami: 5210-1, 674-1-

1 

1.4.4. Dostawa i montaż armatury i urządzeń instalacji zęzy głównej, zaolejonej i resztkowej zgodnie z 

rysunkami: 5210-2, 5210-3 

1.4.5. Dostawa i montaż urządzeń instalacji sondowania i pomiaru cieczy w zbiornikach zgodnie z 

rysunkami: 5310-1, 6790-1 

1.4.6. Dostawa i montaż urządzeń instalacji przeciwpożarowej oraz alarmowej zgodnie z rysunkami: 

5510-1, 5530-1, 501-553-1, 631-1-1, 631-1-3, 631-1-4, 67100-1 

1.4.7. Dostawa i montaż instalacji wentylacyjnej zgodnie z rysunkiem: 5600-1  

1.4.8. Dostawa i montaż instalacji sanitarnej (dopływy, gromadzenie wody deszczowej, odpływy) 

zgodnie z rysunkami: 5710-1, 5710-3, 5720-1 

1.5. Elektryka: 

1.5.1. Dostawa i montaż Rozdzielnicy Głównej oraz zasadniczej instalacji elektrycznej modelu zgodnie 

z rysunkami: 61000-1, 60300-1, 6230-1, 6810-13, 627-1-1 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Deep Ocean Technology Sp. z o.o. 

           ul. Hryniewickiego 6A/321                   81-340 Gdynia                      www.deep-ocean-technology.com  

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy  

KRS: 0000357823      NIP: 5862255261      kapitał zakładowy 15.000 PLN 

1.5.2. Dostawa i montaż świateł zewnętrznych, nawigacyjnych, oraz ostrzegawczych zgodnie z 

rysunkami: 6820-1 

1.5.3. Dostawa i montaż centralki alarmów zgodnie z rysunkiem: 6730-2. 

2. Przeprowadzenie funkcjonalnych prac badawczych w basenie stoczniowym pod nadzorem 

Zamawiającego oraz jednostki naukowej, celem weryfikacji funkcjonalności systemów zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

3. Transport i posadowienie w miejscu docelowym. 

Przedmiotem zadania będzie: 

 zakupienie usługi transportu obiektu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do Gdyni 

(Nabrzeże Beniowskiego), gdzie zlokalizowany będzie obiekt,  

 zakupienie usługi posadowienia oraz uruchomienia obiektu we współpracy z przedstawicielami 

Zamawiającego oraz wykonawcą prac B+R w zakresie uzgodnionym przez obie Strony, 

 w trakcie w/w zadań prowadzone będą niezbędne prace B+R, mające na celu pozyskanie 

wyników nt. zachowania obiektu w trakcie danego procesu. 

 

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z przedstawionym powyżej 

przedmiotem zamówienia. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza powykonawcze rozliczenie etapu prac zgodnie z raportem prezentującym bieżące 

zaangażowanie. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: 

Wykonawca w formie oświadczenia zaświadcza, że spełnia następujące warunki:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności; 

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

2. Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy. 

a) na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową 

w wysokości min. 3 000 000,00 PLN dla oferty całościowej, oraz w wysokości min. 200 

000 PLN dla ofert częściowych; 

b) fakt ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę ubezpieczenia dla pełnej wartości zlecenia od pożaru i zdarzeń 

losowych oraz na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN na wszystkie pozostałe 

zdarzenia. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Deep Ocean Technology Sp. z o.o. 

           ul. Hryniewickiego 6A/321                   81-340 Gdynia                      www.deep-ocean-technology.com  

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy  

KRS: 0000357823      NIP: 5862255261      kapitał zakładowy 15.000 PLN 

3. Wiedza i doświadczenie: 

a) Wykonawca składający ofertę całościową posiada doświadczenie w zakresie kompletnych 

realizacji, tj. wykonanych konstrukcji offshore lub statków, o podobnym tonażu jak w/w 

model obiektu podwodno-nadwodnego, o wartości minimalnej 10 mln PLN; 

b) Wykonawca składający ofertę częściową posiada doświadczenie w zakresie kompletnych 

realizacji, tj. wykonanych instalacji oraz wyposażenia konstrukcji offshore lub statków, o 

podobnym tonażu jak w/w model obiektu podwodno-nadwodnego, o wartości minimalnej 

0,5 mln PLN. 

4. Gwarancja i rękojmia:  

a) wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc 

od daty zakończenia odbioru końcowego, a w przypadku usterek od daty protokołu 

bezusterkowego tj. stwierdzającego usunięcie wad. Okres rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące od daty posadowienia i uruchomienia; 

b) bieg okresu rękojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od 

daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu 

umowy; 

c) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji oraz z tytułu rękojmi także po 

w/w okresie, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu; 

d) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od dat zgłoszenia wad 

przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. Max. termin usunięcia wady przez Wykonawcę to 14 dni.  W przypadku nie 

przystąpienia do usunięcia wady przez Wykonawcę koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji czy rękojmi 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków określonych powyżej, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

2. Informację z banku, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia. 

4. Lista realizacji projektów – wymogiem formalnym dopuszczającym do udziału w postępowaniu 

jest przekazanie, co najmniej 5 referencji skutecznych realizacji o wartości określonej w opisie 

powyżej. 
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Oferta powinna zawierać, co najmniej informacje dotyczące:  

 kalkulacji cenowej, na podstawie cen jednostkowych zgodnych z przekazaną dokumentacją w 

rozbiciu na dostawę materiałów oraz usługę wykonania poszczególnych elementów wykazanych 

w projekcie klasyfikacyjnym; 

 terminu realizacji poszczególnych zadań; 

 terminu ważności oferty (min. 60 dni); 

 proponowanego sposobu płatności; 

 wszystkich dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem. 

 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 

podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia / nie spełnia określony warunek. 

 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania: 

1. W ramach poszczególnych zadań Zamawiający oraz wskazani przez niego przedstawiciele będą 

mieli swobodny dostęp do obiektu na warunkach uzgodnionych przez Strony.  

2. Zamawiający będzie miał prawo kontroli realizowanych prac i zadań przez Zleceniobiorcę, w 

tym prowadzenia nagrań oraz monitoringu wykonywanych prac, zainstalowanego na koszt 

Wykonawcy wg uzgodnień prowadzonych na etapie negocjacji.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych elementów z oferty Wykonawcy, 

celem realizacji zadań w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie, gwarantując sobie prawo 

tzw. dostaw armatorskich, pomniejszając jednocześnie wynagrodzenie ryczałtowe określone w 

ofercie. 

4. Wskazany zakres zamówienia powinien zostać zrealizowany według najlepszych standardów 

jakości, zgodnie z przekazaną dokumentacją klasyfikacyjną. Spis dokumentacji klasyfikacyjnej 

załączono do niniejszego ogłoszenia, jako załącznik nr 1. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 

6. Wybrany Wykonawca konstrukcji stalowej urządzenia podwodno-nadwodnego w skali 1:1 jest 

zobowiązany do koordynacji prac podwykonawców wybranych/wskazanych przez 

Zamawiającego. 

7. Odstępstwa od dokumentacji: 

 wszystkie specyfikowane materiały i elementy etc. podane w Opisie Technicznym należy 

traktować, jako przykładowe.  

 dopuszcza się przedstawienie w trakcie wykonywania prac różnych zamiennych propozycji 

materiałów i urządzeń, a wynikłe z tego oszczędności będą podlegały podziałowi tj. 70% 

dla Zamawiającego, 30% dla Wykonawcy, pod warunkiem, że ich parametry będą 

równoważne lub lepsze od proponowanych, będą spełniały wymagania obowiązujących 

konwencji i przepisów oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Z uwagi na fakt 

dopuszczenia możliwości różnych propozycji zamiennych wymaga się od Wykonawcy 
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weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań, jako powiązanych ze sobą i tworzących 

docelowy system.  

 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przedstawienia zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających, że dobrane materiały są całkowicie równoważne pod 

każdym względem z urządzeniami wskazanymi przez zamawiającego (np. serwis, 

dostępność części zapasowych, itp.) oraz spełnią wymagania, określone w dokumentacji. 

8. Współpraca w ramach realizowanego projektu: 

 Wybrany podwykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Politechniką Gdańską – 

wykonawcą badań przemysłowych, wybranym przez Zamawiającego Towarzystwem 

Klasyfikacyjnym, wskazanym biurem konstrukcyjnym, które jest w trakcie 

przygotowywania projektu wykonawczego oraz przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Konsorcja: 

 dopuszcza się składanie ofert w ramach konsorcjum podwykonawców. W przypadku oferty 

składanej przez konsorcjum musi zostać określona firma, która podpisze umowę i podejmie 

wszystkie wynikające z niej zobowiązania.  

 przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

Przekazanie dokumentacji oraz umowa poufności 

1. Celem kalkulacji kwoty oferty, dokumentacja klasyfikacyjna modelu przekazana zostanie do 

zainteresowanych przedsiębiorstw w formie elektronicznej (płyta CD) po podpisaniu umowy o 

zachowaniu poufności – zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia – załącznik 

nr 3. 

2. Zamawiający zastrzega, iż pełna dokumentacja zostanie przekazana jedynie przedsiębiorstwom 

zainteresowanym złożeniem całościowej oferty. Natomiast przedsiębiorstwa zainteresowane 

ofertacją częściową otrzymają jedynie rysunki zgodnie z przedmiotem zapytania. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy 

wydania kompletnej dokumentacji klasyfikacyjnej. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże 

wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości. 

 

Kryteria oceny: 

Oceniane będą jedynie oferty zgodne z w/w formą oraz odpowiadające dokumentacji klasyfikacyjnej 

przekazanej przez firmę Deep Ocean Technology według następujących kryteriów i wag: 

 40 % - cena; 

 30 % - termin realizacji zadania; 

 15 % - wiarygodność i zdolność ekonomiczno – finansowa Zleceniobiorcy; 

 15 % - doświadczenie (referencje). 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Deep Ocean Technology Sp. z o.o. 

           ul. Hryniewickiego 6A/321                   81-340 Gdynia                      www.deep-ocean-technology.com  

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy  

KRS: 0000357823      NIP: 5862255261      kapitał zakładowy 15.000 PLN 

Procedura weryfikacji ofert: 

 

Procedura weryfikacji ofert składać się będzie z dwóch etapów: 

1. Konkurs ofert. 

2. Negocjacje z wybranymi oferentami. 

 

 

Zamawiający jest uprawniony do odwołania przetargu i/lub zmiany warunków przetargu w 

każdym czasie bez podania przyczyny, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych 

od uczestników. 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Krzysztof Koniuszaniec 

Kierownik Projektu 

Tel. kom. 501 - 254 - 235 

k.koniuszaniec@deep-ocean-technology.com 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Spis dokumentacji klasyfikacyjnej. 

2. Wytyczne do przeprowadzenia badań stoczniowych. 

3. Umowa poufności – wzór. 
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