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Świnoujście 07 sierpień 2019 r.
Znak sprawy: ZP/26/2019

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
1. Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375),
której zadania w zakresie objętym przedmiotem zaproszenia realizuje:
Żegluga Świnoujska ul. Wyb. Władysława IV 12 w Świnoujściu
tel.: 91 321 55 45
fax. 91 327 99 79
zaprasza do złożenia oferty na:
„Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej koncepcji modernizacji napędu głównego na
jednostkach pływających typu BIELIK należących do Żeglugi Świnoujskiej”.
2. Przedmiotem zaproszenia jest wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej koncepcji przeprowadzenia
modernizacji napędu głównego promów typu BIELIK:
1) Zakres modernizacji obejmuje:
a. wymiana układu przeniesienia napędu głównego promu z hydraulicznego na elektryczny
z wykorzystaniem istniejącego silnika głównego CAT 3508, 750 kW;
2) Ramowy zakres prac:
a. likwidacja układu hydrauliki napędu głównego wraz z pędnikami, prądnicy SG, SP i pozostałych
zbędnych urządzeń,
b. SG - zakup i instalacja prądnicy ok. 750kW 50Hz,
c. SP - zakup i wymiana na zespół prądotwórczy ok. 450kW, 50Hz (np.: CAT C18, Cummins QSK 19M
lub równoważne) - synchronizacja i współpraca z prądnicą SG (PMS),
d. zakup i montaż pędników ok. 600 kW (Schottel) szt. 2 z wykorzystaniem i dostosowaniem
istniejących studni,
e. zakup i montaż: silniki główne elektryczne o mocy dobranej do mocy pędników, urządzenia
niezbędne do realizacji elektrycznego przeniesienia napędu (np.: przetworniki, transformatory,
tablice rozdzielcze (GTR), itp.),
f. dostosowanie pulpitu sterówki do nowych urządzeń
(zwane dalej „przedmiotem zaproszenia”).
3. Wykonawca:
1) przedmiot zaproszenia wykona zgodnie obowiązującymi przepisami i normami;
2) przedmiot zaproszenia wykona w wersji papierowej w formacie WORD/EXECEL w 1 egz. i elektronicznej na płycie CD/DVD lub PenDrive w 1 egz.;
3) przedmiot zaproszenia będzie wykonywany w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego;
4) jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za wady przedmiotu zaproszenia zmniejszające jej wartość
lub użyteczność ze względu cel, jakiemu przedmiot zaproszenia ma służyć, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi;
5) w przypadku wystąpienia wad ukrytych w przedmiocie zaproszenia, których nie ujawniono w czasie jego
odbioru, zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy ich usunięcia w terminie do 5 dni roboczych od
daty pisemnego zawiadomienia go o wadach, a wykonawca, jest zobowiązany do naniesienia uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach przedmiotu zaproszenia dostarczonych zamawiającemu
– pod rygorem naliczenia kar umownych w wysokości 2 % wartości netto oferty wykonawcy za każdy
dzień opóźnienia;
6) wyraża zgodę na obciążenie go wszystkimi kosztami w przypadku nieusunięcia stwierdzonych wad;
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7) wraz z odbiorem przedmiotu zaproszenia przeniesie na zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania
przedmiotem zaproszenia w kraju i za granicą oraz udziela zamawiającemu wyłączne prawa na wykonanie autorskich praw zależnych:
a ramach przejętych praw majątkowych zamawiający będzie mógł bez zgody wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:
a) użytkować przedmiot zaproszenia na własny użytek, w tym w szczególności przekazać go lub
dowolną jego część, także jej kopie;
 innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań
projektowych,
 wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako
część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia,
 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
b) wykorzystywać przedmiot zaproszenia lub jego dowolną część do prezentacji,
c) wprowadzać przedmiot zaproszenia lub jej część do pamięci komputera na dowolnej liczbie
własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostki zwierzchniej,
d) zwielokrotniać przedmiot zaproszenia lub jego część dowolną techniką.
Zamawiający nie może zbywać przedmiotu zaproszenia ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających jej autora.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności
gospodarczej,
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia
obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 15 tys. zł.,
3) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac min. 4 letnie
doświadczenie zawodowe,
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie, co najmniej 2 opracowań obejmujących swoim zakresem przedmiot zaproszenia
z podaniem:
a.
nazwy i siedziby Inwestora,
b.
terminu w jakim opracowania były wykonywane,
c.
wartości min 15 tys zł brutto każda opracowanie
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie opracowań (w przypadku braku dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie opracowań Wykonawca złoży stosowne oświadczenie).
Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność
z oryginałem”.
Termin realizacji zamówienia:
1) Do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia.
2) Termin płatności za wykonanie przedmiotu zaproszenia do 30 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego bezusterkowego przekazania przedmiotu zaproszenia i otrzymaniu prawidłowo
wystawionej faktury.
Oferta powinna zawierać:
1) cenę ryczałtową netto + obowiązujący podatek VAT = wartość brutto za przedmiot zamówienia zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
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9. Ofertę należy złożyć z dopiskiem:
„Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej koncepcji modernizacji napędu głównego na
jednostkach pływających typu BIELIK należących do Żeglugi Świnoujskiej”
w sekretariacie ŻŚ pokój 9 lub przesłać na adres:
Żegluga Świnoujska
ul. Wyb. Władysława IV 12
72-600 ŚWINOUJŚCIE
Termin składania ofert do dnia 20/08/2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej pokój nr 9
Termin otwarcia ofert dnia 20/08/2019 r. o godz. 1120 w siedzibie Żeglugi Świnoujskiej pok. 3
10. Zamawiający przewiduje unieważnienie zaproszenia w każdej chwili bez podania przyczyny.
11. Uprawniony do kontaktu z oferentami:
1) Pan Grzegorz Bogdanowicz w godz. 0800 - 1400 adres e-mailowy: techniczny@zegluga.swi.pl.
DYREKTOR
Żeglugi Świnoujskiej
Oryginał podpisu w dokumentacji
mgr Paweł Szynkaruk

Załącznik nr 1 do zaproszenia ZP/26/2019
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na: Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej koncepcji modernizacji napędu głównego na jednostkach pływających typu BIELIK należących do Żeglugi Świnoujskiej
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa: ......................................................................................................................................
Siedziba: ...................................................................................................................................
Województwo: ……………………………………..
Nr tel.: ..................................................................nr fax-u.: .......................................................
Nr tel. komórkowego: ……………………………………………
Adres: e-mailowy: ………………………………@..............................................................
NIP: ...................................................... REGON: ..............................................
KRS: ………………………………….
Osoba upoważniona do kontaktu w trakcie realizacji zlecenia: …………………………………………
nr telefonu …………………………… adres e-mail: …………………………………………………………………
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
której zadania realizuje
Żegluga Świnoujska
ul. Wyb. Władysława IV 12,
72 – 600 Świnoujście
I.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na następujących warunkach:
Wartość oferty: ……… zł (słownie: ……………………………………………...................................) netto +
……
%
podatek
VAT
w
kwocie:
………..
zł
(słownie:
………………………………………………….………………………………) tj.: ……….. zł (słownie:
…………………………………………………………………………………………….) brutto.
II. Oświadczenia Wykonawcy:
1. oświadczam/-y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi
w zaproszeniu oraz że uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;
2. oświadczam/-y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
3. oświadczam/-y, że przedmiot zaproszenia określony w zamówieniu wykonam/-y: w 30 dni
1.
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kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia;
4. zamówienie wykonam/-y: własnymi siłami /powierzę/my podwykonawcom/;
5. oświadczam/-y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
6. oświadczam/-y, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac min. 4 letnie
doświadczenie zawodowe.
III. Załączam/my dokumenty:
1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności
gospodarczej,
2. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia
obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 15 tys. zł.;
3. wykaz wykonanych opracowań obejmujących swoim zakresem przedmiot zaproszenia.
M:………………………….. dn. ………………………..
Podpis Wykonawcy:
..............................................................................
/imię i nazwisko/

