Załącznik nr 10 do SIWZ

Opis statków
Załącznik do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na
„Zaprojektowani, wykonanie i dostawa dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych”
nr ZP-1/2020

Zastrzeżenie dotyczące Opisu statków:
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Za materiały równoważne rozumie
się materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych niż podane w Opisie
Statku. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji umowy stosownych dokumentów,
potwierdzających równoważność tych materiałów lub urządzeń.
Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Opisie Statku za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.
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I

Podstawowe definicje i uwarunkowania
1.1. Definicje użyte w Opis Statku :
- ''GIRM'' – Zamawiający: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, ul. Jana Pawła II.
- ''Klasyfikator'' – Uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne będące członkiem International Association of
Classification Societies (IACS) ( w języku polskim Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw
Klasyfikacyjnych)
- Opis statku zamiennie Opis przedmiotu zamówienia lub skrócie OPZ

1.2. Cel zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych statków o długości do 26 metrów wraz
z wyposażeniem. Projekt przyczyni się do dalszego wzmocnienia systemu ochrony rybołówstwa morskiego
oraz zwiększenia zdolności inspekcyjno - kontrolnej na wodach Morza Bałtyckiego, na łowiskach wspólnych.
Statek przeznaczony będzie do:

prowadzenia działań kontrolno –patrolowych,

prowadzenia służby dozorowej,

eskortowania jednostek rybackich do najbliższego portu,

prowadzenia akcji poszukiwawczo - ratunkowej w ramach SAR.
1.3. Uwarunkowania instytucjonalne :
Projekt będzie zabezpieczał obsługę inspektorów GIRM z portów:

Kołobrzeg,

Ustka,

Darłowo.
1.4.

Przepisy i urzędy nadzorujące:

Statek musi być zaprojektowany, zbudowany i wyposażony według wymogów ustawy z dnia 18 września
2001 r. Kodeks morski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2175 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy
oraz ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1452) oraz przepisami
wykonawczymi, a także w zakresie jakim dotyczy przedmiotu umowy z uwzględnieniem przepisów prawa
międzynarodowego wskazanych w ww. ustawie, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, wraz ze zmianami
obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi w trybie
określonym odrębnymi przepisami, w szczególności w oparciu o :
 Międzynarodową Konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu sporzadzona
w Londynie 1 listopada 1974 zmieniona Protokołem sporządzonym w Londynie dnia
17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia l l listopada 1988 r. dalej
„Konwencją SOLAS“ wraz z późniejszymi zmianami, w tym przyjętymi w Londynie
w dniu 21 czerwca 2013 r. i w dniu 11 czerwca 2015 r. zmianami do załącznika do
Międzynarodowej konwencji
o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej
w Londynie dnia l listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17
lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia l l listopada 1988 r.
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 Międzynarodową konwencję o liniach ładunkowych, sporządzoną w Londynie dnia
5 kwietnia 1966 r. (Dz.U. z 1969 r. poz. 282) wraz z Protokołem z 1988 r. dotyczącym
Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966, sporządzonym w Londynie dnia 11
listopada 1988 r. (Dz.U. z 2009 r. poz. 372 i 373), zwaną„Konwencją o liniach ładunkowych”,
 Konwencję w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu
z 1972 roku, sporządzoną w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz.U. z 1977 r. poz. 61 i 62
oraz z 1984 r. poz. 106), zwaną „Konwencją o zapobieganiu zderzeniom”,
 Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973,
sporządzoną w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., oraz Protokół z 1978 r. dotyczący tej konwencji,
sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz.U. z 1987 r. poz. 101 i 102,
z 2016
r. poz. 1979, z 2017 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1714 i 1970) oraz Protokołem z 1997 r.
uzupełniającym Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,
1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r., sporządzonym
w
Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 1679), zwaną „Konwencją MARPOL”,
 Międzynarodową konwencję o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzoną
w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz.U. z 1983 r. poz. 247 i 248), zwaną „Konwencją
TONNAGE”,
 Międzynarodową konwencję w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na
statkach, podpisaną w Londynie dnia 5 października 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. poz. 851 i 852),
 Konwencję o pracy na morzu, przyjętą przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji
Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 845 oraz z 2017 r. poz. 512), zwaną
„Konwencją MLC”,
 Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im
świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz.U.
z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092 i 1093, z 2018 r. poz. 1866 i 2088
oraz z 2019 r. poz. 103), zwaną „Konwencją STCW”,
 Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz
pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1654 i 1655), zwaną „Konwencją STCW-F”,
 Międzynarodową konwencję o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi
i osadami, sporządzoną w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie;
Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej w Hamburgu
dnia 27 kwietnia 1979 r. (Dz.U. z 1988 r. poz. 184

1.5 Rejon żeglugi:
Żegluga po morzu Bałtyckim – ograniczony rejon pływania, przy zachowaniu żeglugi samodzielnej do
200 mil morskich od najbliższego portu schronienia, z możliwością żeglugi w drobno pokruszonych
lodach oraz parametrami określonymi w ''Świadectwie Klasy Jednostki''.
1.6

Odbiór statku przez zamawiającego:

Zamawiający dokona odbioru gotowego statku poprzez Komisję Zdawczą-Odbiorczą. Warunkiem
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przystąpienia do odbioru będzie zakończenie i przedstawienie prac wg książki odbiorów oraz
zrealizowanie „Programu prób na uwięzi” oraz „Programu prób morskich”, które będą opracowane przez
wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego. Miejsce przekazania statku – Port Ustka.
1.7 Tryb zdawczo-odbiorczy:
Procesy zdawczo -odbiorcze będą realizowane w czterech etapach:
I.
II.
III.
IV.

Weryfikacja kompletu dokumentów i realizacji „książki odbiorów” z budowy statku.
Odbiór wyposażenia statku zgodnie z wymogami niniejszego ''Opisu Przedmiotu Zamówienia”
Pozytywnego zakończenia „Prób na Uwięzi”.
Pozytywnego zakończenia „Prób Morskich”.

1.8 Warunki przystąpienia do prac Komisji Zdawczo – Odbiorczej:
Warunkiem przystąpienia do prac Komisji Zdawczo – Odbiorczej jest dostarczenie kompletu
dokumentów zgodnie z wymogami niniejszego opisu.
1.9 Nadzór nad budową statku:
Nadzór nad budową statku będzie sprawował Zamawiający przez zespół osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności swoich przedstawicieli
w miejscu budowy statku w każdym momencie, w szczególności na zakończeniu kolejnych etapów
budowy statku. Podstawą budowy statku będzie opracowany przez Wykonawcę
i zaakceptowany
przez Zamawiającego ''Harmonogram budowy statku dla GIRM''. Wykonawca zobowiązany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu danego etapu budowy statku w dniu jego
zakończenia.
1.10 Wymagania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
Podczas budowy statku Wykonawca zabezpieczy odpowiednią ilość rusztowań, relingów
technologicznych i schodni zdatnych do bezpiecznej komunikacji na statku.
Pracujący na wykonywanym obiekcie bezwzględnie muszą przestrzegać zasad zakładowego regulaminu
BHP Wykonawcy.
Statek musi spełniać wszelkie normy na terenie RP oddziaływania na środowisko pracy, na organizm
ludzki w zakresie drgań, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. Źródła promieniowania
elektromagnetycznego oraz strefy oddziaływania PEM muszą być oznakowane zgodnie z Polskimi
Normami.
Statek
musi
być
zaprojektowany
zgodnie
z
zasadami
ergonomii.
System sterowania, łączności, radiokomunikacji, automatyki i monitoringu pracy urządzeń w siłowni
muszą być tak zaprojektowane, aby obsługę statku zapewniały nie więcej niż dwie osoby.

II

Charakterystyka ogólna statku

Statek jednokadłubowy wykonany ze stali okrętowej, układ wiązań poprzeczny, wszystkie elementy będą
łączone poprzez spawanie. Ponadto dziobówka (która będzie się znajdować w części dziobowej do linii grodzi
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siłowni) oraz sterówka w całości wykonane będą ze stopu aluminium. Jednocześnie dziobówka oraz
pomieszczenia pod pokładem głównym w części dziobowej muszą zapewnić całodobowe warunki socjalnobytowe dla 7- osób załogi oraz 4 osób – Inspektorów.
2.1 Wymiary główne:








długość konstrukcyjna/klasyfikacyjna
długość całkowita
szerokość konstrukcyjna
szerokość całkowita
zanurzenie maks.
zanurzenie min
wysokość konstrukcyjna

23,5-24m,
do 26 m,
5,8-6,2m,
6,2-6,5m,
2,5-2,8 m,
2,0 m
3,0-3,3 m.

2.2 Konstrukcja kadłuba:
Statek musi posiadać taki podział grodziowy, aby po zalaniu dowolnego przedziału na skutek uszkodzenia
kadłuba zachował pływalność i wystarczającą stateczność. Stateczność statku powinna umożliwić
wykonywanie zadań zgodnie z jej przeznaczeniem do stanu morza 5, siła wiatru 7˚B.
2.3 Parametry techniczne:
Statek powinien osiągać prędkość max. na spokojnej wodzie co najmniej 12 węzłów, przy stanie
zbiorników paliwa, wody słodkiej, wód ściekowych, wypełnionych w 90% oraz pełnym stanie osobowym
(7+4).
Prędkość ekonomiczna (dla obciążenia silnika do 80%) powinna wynosić 10 węzłów przy takich samych
parametrach załadunku jak dla prędkości max.
Prędkość ekonomiczna i max. będą mierzone przy stanie morza 2 ˚B i prędkości wiatru 3 ˚B. Obie
prędkości muszą być utrzymane w w/ w warunkach przez czas łączny 60min, licząc połowę z wiatrem,
a drugą pod wiatr. W czasie prób musi być wykonywany ciągły pomiar zużycia paliwa.
2.4 Autonomiczność:
Statek będzie posiadał zapas paliwa na wykonanie dwóch rejsów pięciodniowych (z jednym dniem
rezerwy) i zapasami;

woda słodka 11 x 120 x 5 = 6600 litrów

ilość ścieków sanitarnych [fekalia] – 3000 litrów

ilość ścieków szarych
– 3500 litrów

ilość prowiantu – min. 50 kg na dobę.
Zamawiający obliczy ilość dób autonomiczności na podstawie danych o pojemności zbiorników na wodę
słodką, ścieki sanitarne i szare - wynikające z dokumentacji wykonawczej oraz ilości miejsca
przeznaczonego na prowiant. Jednocześnie na statku należy przewidzieć pojemniki do przechowywania
odpadów zgodnie z Konwencją ''Marpol''.
Zasięg pływania statku powinien zapewnić pracę silnika głównego przez co najmniej 160 godzin przy
prędkości ekonomicznej 10 węzłów (dla obciążenia silnika do 80%) i 16-stu godzinach dobowej pracy
silników, podczas dwóch rejsów pięciodniowych (z jednym dniem rezerwy)
Zasięg pływania statku będzie przeliczony na podstawie następujących parametrów uzyskanych
w próbach morskich:
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prędkość ekonomiczna 10 węzłów, odczytana z GPS/Log,

czas trwania próby 60 min,

rzeczywiste zużycie paliwa w w/w czasie.
Warunki pogodowe: stan morza 2, prędkości wiatru 3 ˚B, kursy zmienne, statek musi być kompletnie
wyposażony do prób, stan zapasów 90% oraz 11 osób na burcie.


2.5 Klasa lodowa
- Lm2 oznacza możliwość żeglugi samodzielnej w drobno pokruszonym lodach. Wiąże się to z faktem,
że wszystkie urządzenia na statku powinny umożliwiać eksploatację w zakresie temperatur - 15 ˚C do +
45 ˚C przy wilgotności 90%.
III Wyposażenie kadłuba – dział pokładowy
3.1 Przedziały konstrukcyjne:
Statek musi posiadać następujące przedziały:

skrajnik rufowy,

siłownię,

przedział socjalny – bytowy,

przedział zbiorników wody słodkiej,

skrajnik dziobowy
Ponadto statek musi posiadać zbiorniki ściekowe fekaliów i wód szarych.
W/w zbiorniki nie mogą bezpośrednio przylegać do zbiorników paliwa i oleju.
3.2 Komunikacja na statku
Konstrukcja statku musi umożliwić swobodną i bezpieczną komunikację z dziobu na rufę, zapewnić
w obrębie rufy i dziobu swobodne poruszanie się załogi podczas wykonywania manewrów cumowania,
umożliwić bezpieczną pracę załogi przy obsłudze urządzeń specjalnych (w rejonie rufy). Podczas
podejmowania rozbitka musi być zapewniona komunikacja w rejonie prowadzonych działań
ratowniczych.
3.3 Warunki w ciągach komunikacyjnych
Dziobówka powinna być wyposażona w dwa włazy awaryjnego wyjścia, umiejscowione w suficie,
w celu wydostania się załogi ze statku. Statek musi posiadać (w części rufowej ) pokładu głównego
relingi umożliwiające bezpieczne poruszanie się załogi, natomiast pokład dziobówki musi posiadać
barierki ochronne. Wszelkie wyposażenia pokładowe muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym
przesuwaniem się. Pokład rufowy oraz dziobówki muszą być pokryte stałą warstwą antypoślizgową.
3.4 Wyposażenie pomieszczeń socjalno-bytowych
3.4.1 Izolacja
Ściany i sufity (sterówka i pomieszczenia załogi/pasażerów) będą pokryte izolacją termiczną z wełny
mineralnej o rożnej grubości z folią aluminiową odpowiedniego typu (A 60, A30) w zależności od
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zastosowania:
a) p. pożarowa - ma stanowić przeszkodę dla rozprzestrzeniającego się ognia,
b) termiczna - ma utrudniać przepływ ciepła z pomieszczeń do otoczenia na zewnątrz oraz
zabezpieczyć przed skraplaniem się pary wodnej na ścianach pomieszczeń,
c) dźwiękochłonna - ma obniżać emisję hałasu w pomieszczeniach.
3.4.2 Sposób zabezpieczeni się przed hałasem
Poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych nie może przekraczać 65 dB.
Wełna mineralna powinna być mocowana do powierzchni izolowanej przy pomocy szpilek i klipsów.
3.4.3 Wyłożenie podłóg
Podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych mają być pokryte winyleum.
Podłogi w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i mesie mają być pokryte płytkami ceramicznymi lub
opcjonalnie wylewką na bazie żywicy.
Podłoga w sterówce ma być pokryta materiałem przeciwślizgowym – dielektrycznym.
3.4.4 Okna, bulaje i drzwi
W sterówce okna muszą zabezpieczać widoczność w każdych warunkach pogodowych. Okna dziobowe
i
boczne
należy
wyposażyć
w
szyby
podgrzewane
z
zasilaniem
230V.
Szyby dziobowe muszą być wyposażone w wycieraczki typu ''Pantograficznego'' z systemem
spryskiwaczy i płynną regulacją przerw między cyklami.
Bulaje o średnicy min. 350 mm będą zamontowane w pomieszczeniach dziobówki.
Okna i bulaje będą posiadały odpowiednie atesty klasyfikatora .
3.4.5 Wysokość pomieszczeń socjalnych:
Wysokość pomieszczeń mieszkalnych, kuchni i sterówki mierzona od wyłożenia podłogi do szalunku
sufitu ma być nie mniejsza niż 1960 mm.
3.4.6 Wymagania dotyczące wyposażenia sterówki
Sterówka będzie posiadać wejście (wodoszczelne drzwi) zewnętrzne od rufy oraz wewnętrzne
z dziobówki.
Wymagane wyposażenie sterówki:

stół nawigacyjny wraz z szufladami na pomoce nawigacyjne

szafka flagi

trzy amortyzowane fotele hydrauliczne z możliwością regulacji masy siedzącego, regulowanymi
podłokietnikami oraz regulacją nachylenia oparcia i wysokości.

pulpity w sterówce musza być zaprojektowane w sposób ergonomiczny, umożliwiający
bezkolizyjną obsługę przyrządów.
3.4.7 Wyposażenie komunikacyjne statku
Z pokładu głównego (w części rufowej) na pokład dziobówki będzie prowadzić schodnia –
zlokalizowana na lewej burcie.
Z pokładu głównego do sterówki i do pomieszczeń załogi pod pokład główny oraz do siłowni na lewej
burcie będą prowadziły schodnie.
Z siłowni musi być awaryjne wyjście wodoszczelne wraz z drabinką.
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W pomieszczeniach załogi i dziobówki (na zewnątrz statku) muszą być zamontowane awaryjne
wyjścia wodoszczelne.
Do pomieszczenia skrajnika rufowego z siłowni będą prowadzić drzwi wodoszczelne (w grodzi).
3.5 Wymagania dotyczące rozstawu pomieszczeń
Pomieszczenia socjalno - bytowe załogi/inspektorów będą rozmieszczone pod pokładem gł.(między
siłownią, a zbiornikami wody słodkiej).
W skład pomieszczeń socjalnych będą wchodzić:
 dwie kabiny dwuosobowe i dwie kabiny jednoosobowe pod pokładem,
 dwie kabiny dwuosobowe i jedna kabina jednoosobowa na pokładzie,
 mesa ( z możliwością siedzenia dla min. 11 osób)
 kuchnia wraz z pomieszczeniem prowiantowym lub zamiennie dodatkowa lodówka,
 węzły sanitarne.
3.5.1 Wyposażenie kabin
Kabiny muszą być wyposażone w:

jedną pojedynczą koję w kabinie jednoosobowej lub

dwie jednoosobowe koje w kabinach dwuosobowych,

dla każdego załoganta/inspektora jedną szafkę ubraniową,

jedno krzesło,

stół z dzielonym blatem,

umywalkę,

dwie szuflady pod koją,

lustro,

oświetlenie indywidualne nad koją ,

dodatkowo w kabinie kapitana i inspektorów (3 kabiny pojedyncze) musi być szafka na
dokumenty, zamykana na klucz,

skrzynkę na pas ratunkowy.

Gniazda 230 V
3.5.2 Wymagania sanitarne pomieszczeń
Statek musi posiadać na pokładzie głównym oraz pod pokładem kompletny węzeł sanitarny oraz
niezależne W.C z umywalką. – co najmniej 2 komplety
Pomieszczenia sanitarne muszą posiadać min.:

umywalkę z szafką toaletową z lustrem – 4szt,

kabinę prysznicową – 2szt,

misę klozetową – 4szt,

wieszak – 4 kpl.
Rodzaj, ilość i jakość mebli – sprzętu będzie doprecyzowana przez Zamawiającego po zapoznaniu się
z dokumentacją roboczą Wykonawcy w późniejszym terminie.
3.5.3 Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu , w pomieszczeniach socjalno - bytowych
i sterówki:
 rozkład pomieszczeń,
 rodzaj szalunku / kolor,
 rodzaj mebli / kolor,
 zamontowane wyposażenie ruchome,
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meble będą matowe z materiałów niepowodujących refleksów i odbić światła.

3.5.4 Na statku zostanie zastosowany system „klucza kapitańskiego”, do wszystkich pomieszczeń i
drzwi.
3.5.5 W pomieszczeniu bosmańskim ( tj. skrajnik dziobowy i rufowy) statek będzie posiadał regały na
sprzęt bosmański wraz z zabezpieczeniem przeciwsztormowym.
3.5.6 Wymiary pomieszczenia prowiantowego lub lodówek zabezpieczać powinny przechowywanie
odpowiedniej ilości żywności dla załogi statku przy założeniu, że na pokładzie znajduje się
maksymalna przewidziana ilość osób. Pomieszczenie prowiantowe lub lodówki nie będą służyć do
głębokiego zamrażania żywności i przechowywania jej w stanie głębokiego zamrożenia. Lodówki
powinny być typu chłodziarko-zamrażarka
3.5.7 Wykonawca dodatkowo dostarczy:
 inwentarz hotelowy dla 11 osób,
 inwentarz kuchenny wg. uzgodnionego z Zamawiającym wykazu,
 zestaw pokrowców na urządzenia na pokładach otwartych.
3.6 Urządzenie kotwiczne – cumownicze
Zgodnie z przepisami klasyfikatora statek powinien mieć dwie kotwice typu ''Halla''. Wielkość kotwicy
oraz wyposażenia kotwiczno – cumowniczo – holowniczego należy dobrać zgodnie z wskaźnikiem
wyposażenia obliczonym wg przepisów Klasyfikatora
Na statku jedna kotwica musi być opuszczana mechanicznie.
Na dziobie statku należy zamontować kabestan elektryczny, pionowy.
Na statku muszą się znajdować dwa podwójne pachoły krzyżowe, w płaszczyźnie symetrii statku,
umożliwiające holowanie jednostki o gabarytach zbliżonych lub mniejszych do budowanej przez
Zamawiającego jednostki.
3.7 Urządzenie sterowe główne
Statek musi być wyposażony w ster wypornościowy, sterowany hydrauliczną maszyną sterową.
Maszyna sterowa musi posiadać dwa niezależne od siebie agregaty oraz być sprzężona z autopilotem.
Należy zapewnić jednostce zwrotność i stabilność kursu w całym zakresie prędkości w morzu i podczas
manewrów w porcie.
Przełożenie steru od -35 stopni do + 30 stopni.
Sterowanie musi się odbywać z pulpitu w sterówce i lokalnie, awaryjnie z siłowni.
3.7.1. Urządzenie sterowe pomocnicze
W części skrajnika dziobowego statek będzie wyposażony w ster strumieniowy. Ster będzie napędzany
elektrycznie lub hydraulicznie z trzystopniową regulacją skoku śruby. Sterowanie musi się odbywać z
pulpitu w sterówce i lokalnie, oraz awaryjnie z siłowni.
Moc zamontowanego steru strumieniowego powinna być tak dobrana, aby zapewniała ciągłą pracę
urządzeń podczas cumowania oraz manewrów w warunkach pogodowych przy sile wiatru 6 ˚B.
3.8 Urządzenia specjalne
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W celu umożliwienia realizacji statutowych zadań inspekcyjno – kontrolnych na morzu statek będzie
wyposażony w zestaw: żurawik hydrauliczny plus łódź typu RIB o długości całkowitej do 6,0m.
Rodzaj i ilość wyposażenia będzie doprecyzowana przez Zamawiającego w późniejszym terminie po
zapoznaniu się z dokumentacją roboczą.
3.8.1 Techniczne wymagania dla łodzi RIB



















długość całkowita – 5,5- 6,0 m,
szerokość max. - 2,5 m,
ładowność min. – 0,6 tony,
dopuszczalna ilość osób – 5,
pokład samoodpływowy z warstwą przeciwpoślizgową,
siedzisko typu ''Jockey'',
system sterowania,
nierdzewny zbiornik paliwa,
rufowy maszt sygnałowy ze stali nierdzewnej,
reling nierdzewny oraz owiewka ochraniająca sternika i nawigatora,
silnik zabudowany w kadłubie wraz z pędnikiem strugowodnym,
rufowy maszt sygnałowy ze stali nierdzewnej wraz z kompletem świateł nawigacyjnych
/sygnałowych,
łoże postojowe na statku wraz zamocowaniem sztormowym łodzi,
prędkość max co najmniej 27 w,
zasięg – 30 mil przy pełnym obciążeniu,
serwis elementów napędowych łodzi (silnik, przekładnia, pędnik strugowodny) powinien być
zapewniony przez autoryzowane serwisy producentów zarejestrowane w Polsce i mające
możliwość podjęcia akcji serwisowej w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia
łódź powinna realizować funkcję tzw. „emergency stop” oraz przejście ze stanu cała
naprzód na cała wstecz bez redukcji obrotów silnika

3.8.2. Zasiąg pływania
Zasięg pływania max. 10 Mm od statku, z czterema osobami przy stanie morza 1˚B oraz sile wiatru
3˚B, przy wymaganej prędkości 28-30 węzłów.
3.8.3 Wymogi dotyczące żurawika hydraulicznego
Żurawik hydrauliczny do obsługi łodzi musi spełniać wymogi klasyfikatora co do warunków
eksploatacji i bezpieczeństwa obsługi urządzeń dźwigowych.
3.8.4 Napęd żurawika hydraulicznego
Żurawik napędzany będzie od przekładni redukcyjnej i alternatywnie z elektrycznego agregatu
pompowego z pompą zębatą.
Pompa podwieszona na przekładni głównej ma zadanie jako napęd główny żurawika w morzu,
natomiast agregat pompowo-zębaty [np. APZ] ma służyć jako napęd zapasowy do obsługi żurawika w
porcie, gdy nie pracuje napęd główny
Wykonawca ma więc obowiązek uwzględnienia elektrycznego agregatu pompowego z pompą zębatą
zasilającą żurawik oraz pompy podwieszonej pod przekładnię wymaganą opisem w pkt 4.1
Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznego doprecyzowania parametrów i wyposażenia łodzi
w późniejszym terminie budowy, nie później jednak, niż do położenia stępki pod budowę statku.
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3.9 Oznakowanie jednostki
Statek musi być oznakowany zgodnie z Zrządzeniem GIRM dotyczącym „Oznakowania i barw
jednostek pływających''

kadłub kolor niebieski (Ral - 5005)
dziobówka, sterówka i maszt kolor biały (Ral - 9003)

pokłady kolor zielony (Ral -6002)
Ponadto statek musi posiadać na sterówce z obu burt znak/logo GIRM Słupsk, jak również nazwę i port
macierzysty (Ral – 9003).
Wzór graficzny znaku armatora wraz z wymiarami zostanie podany przez Armatora.
3.10. Ogrzewanie i klimatyzacja
Pomieszczenia statku muszą mieć́ ogrzewanie zapewniające wewnątrz 18 C
̊ przy temperaturze
zewnętrznej otoczenia -15 ̊C, z wyłączeniem siłowni i skrajników dziobowego i rufowego.
W okresie letnim dla warunków pogodowych na zewnątrz nie przekraczających 28 ̊C, zamontowana
wentylacja/klimatyzacja powinna zapewniać temperaturę 22 C w pomieszczeniach załogi i sterówki.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wilgotności, lecz Wykonawca powinien uwzględnić
warunki panujące w Rejonie żeglugi jednostki, o którym mowa w pkt 1.5 Opisu Statków zasady dobrej
sztuki okrętowej, o której mowa w 7.14.1. Opisu Statków.
3.11 Odbojnica burtowa
Odbojnica burtowa musi zapewnić bezpieczne dobijanie i cumowanie na morzu do burty innych
jednostek pływających w celu wykonania zadań inspekcyjnych przez Inspektorów GIRM oraz postoju
w porcie.
3.12 Ochrona kadłuba statku
Kadłub statku musi posiadać skuteczną ochronę przed korozją. Powinien być pokryty zestawem
malarskim w ilości i grubości zgodnej z zaleceniami producenta farb dla zastosowanych materiałów
metalowych i wyposażenia statku.
Podwodna część statku
powinna zostać pokryta farbą charakteryzującą się właściwościami
antyporostowymi.
Sposób malowania i jego szczegóły zostaną określone w Planie Malowania statku, w uzgodnieniu
z wybranym dostawcą materiałów konserwacyjnych, Zamawiającym i Klasyfikatorem, na etapie projektu
techniczno - klasyfikacyjnego.
3.13 Wyposażenie ratunkowe
Statek wyposażony będzie w dwie tratwy dwunastoosobowe wraz ze zwalniakami hydrostatycznymi,
zamontowanymi na dziobówce.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom na burcie statku należy przewidzieć środki i urządzenia
ratunkowe zgodne wymaganiami Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu
SOLAS 74, wraz z późniejszymi zmianami i przepisami Klasyfikatora. Dla statku powyżej 24m ilość kół
ratunkowych - 6szt, z których jedno na każdej burcie statku powinno być wyposażone w samoczynną
zapalającą pławkę świetlno-dymną, pasy ratunkowe dla każdej osoby na statku, jak i kombinezon
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ratunkowy oraz 1 zestaw wyrzutni linki ratunkowej.
3.14

Wyposażenie nawigacyjne:

Zgodnie z wymaganiami Administracji oraz Zamawiającego wyposażenie nawigacyjne ma się składać
z:

























kompas magnetyczny
namiernik
kpl. map papierowych i elektronicznych (odpowiednie do trasy rejsu)
radar
reflektor radarowy
GPS
echosonda
przechyłomierz
barometr
lornetka pryzmatyczna
telefon do łączności z awaryjnym stanowiskiem sterowania
radiotelefon VHF z DSC
radiotelefon MF z DSC
2 radiotelefony przenośne - dwukierunkowe
transponder radarowy
przyrząd do nadawania sygnałów dźwiękowych
dzwon
znaki dzienne
flagi MKS
rakiety spadochronowe – 6 sztuk (czerwone)
tablica sygnałów wzywania pomocy oraz szperacz / reflektor -poszukiwacz
kompas satelitarny
3 sztuki zegarów okrętowych
komputer nawigacyjny o poniższych parametrach:
pamięć RAM min. 8 GB
dysk twardy SSD min. 256 GB
zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro w wersji 64 bit

Data produkcji pirotechnicznych środków sygnałowych nie może być wcześniejsza niż rok zakończenia
budowy statku. Na statku powinien się znajdować wodoszczelny pojemnik na środki pirotechniczne.
(Zleceniodawca zastrzega sobie prawo doposażenia w/w urządzeń, a Wykonawca przyjmie do realizacji).
3.15 Maszt sygnałowy
Statek będzie wyposażony w maszt sygnałowy dla umieszczenia świateł, sygnałów, anten itp. Maszt
będzie wykonany ze stopów aluminium. Posadowienie masztu ze światłami nawigacyjnymi, anteną
radaru, antenami radiowymi itp. musi zapewniać pracę urządzeń radiowych, radiolokacyjnych i
nawigacyjnych bez zakłóceń. Do masztu muszą być zamontowane cztery flaglinki.
3.16 Przenośny sprzęt przeciwawaryjny i p.poż
Statek musi być wyposażony w sprzęt przeciwawaryjny i przenośny sprzęt przeciwpożarowy zgodnie
z przepisami klasyfikatora.
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3.17 Wyposażenie ratunkowe:
Statek musi być przystosowany do bezpiecznego podejmowania ludzi z wody.
3.18 Urządzenia komunikacyjne:
Z pokładu głównego (część rufowa) na pokład dziobówki będzie prowadzić schodnia zlokalizowana
na lewej burcie.
Z pokładu głównego do sterówki, pomieszczeń załogi (pod pokładem gł.) oraz do siłowni na L.B. będą
prowadzić schodnie.
Z siłowni musi być wyjście awaryjne wraz z drabinką.
Z dziobówki w dziobowej jej części również musi być wyjście awaryjne na pokład.

IV Maszynownia
4.1 Układ napędowy statku
Główny układ napędowy będzie składał się z doładowanego silnika diesla o mocy zapewniającej
uzyskanie min. 12 węzłów przy pełnych stanach wyposażenia, przekładni redukcyjno-nawrotnej
i
zespołu śruby o stałym skoku. Pod przekładnię będzie podwieszona pompa hydrauliczna do zasilania
żurawika. Zespół silnika głównego będzie przystosowany do zasilania paliwem żeglugowym.
Do doboru pracy układu należy przyjąć następujące warunki:

max . temp. wewnątrz siłowni + 45˚C,

max. temp. wody zaburtowej +25˚C,

ciśnienie atmosferyczne
713 hPa,

względna wilgotność powietrza 86 %
Należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego trzy opcje napędu spełniające warunki kontraktu.
Zamawiający nie dopuszcza napędu z dwoma silnikami głównymi, dwoma pędnikami i dwoma
zestawami sterowymi
4.2 Klasa urządzeń maszynowych
Urządzenia maszynowe silnika głównego muszą być zamontowane pod nadzorem Klasyfikatora
i otrzymać po próbach klasę odpowiadającą notyfikacji klasy według przepisów PRS S.A: * mPRM
4.3 Silnik główny
Silnik główny musi posiadać sterowanie, rozruch i zatrzymanie za pomocą elektronicznych manetek ze
sterówki i lokalnie z siłowni. Silnik musi spełniać bieżące normy spalin, zgodne z aktualnymi
wymaganiami z zakresu ochrony środowiska. Maksymalne obroty silnika głównego przy których
jednostka osiągać będzie prędkość maksymalną, nie mogą być wyższe niż 1800 obr/min.
Napęd główny będzie wyposażony w tablice przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz optyczne
i dźwiękowe sygnalizatory alarmów:

niskie ciśnienie oleju silnika,

niskie ciśnienie paliwa,

wysoka temp. oleju smarnego,

wysoka temp. spalin wylotowych,
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niskie ciśnienie powietrza doładowującego,
niskie ciśnienie wody zaburtowej i w układzie chłodzenia,
niski poziom wody chłodzącego silnik główny (obieg wewnętrzny),
wysoka temp. wody chłodzącej silnik główny,
wysoki stan wód zęzowych (z każdego przedziału).

4.3.1 Sposób informowania o podstawowych parametrach silnika głównego
Podstawowe parametry silnika głównego i agregatów pomocniczych powinny być wyświetlane na
jednym ekranie w sterówce i w siłowni (w siłowni wskaźniki mogą być analogowe)
Należą do nich:

obroty silnika,

temp./ciśnienie oleju,

temp./ciśnienie wody słodkiej silnika,

temp. spalin,

temp. doładowania powietrza.
4.4 Dodatkowe wymagane parametry pracy w siłowni
Ponadto zainstalowane przyrządy kontrolno-pomiarowe w siłowni muszą wskazywać następujące
parametry pracy:

temp. spalin każdego z bloków/ cylindrów silnika głównego,

temp. powietrza doładowującego silnika głównego,

obroty silnika głównego.(wyświetlacz cyfrowy),

zużycie paliwa (średnie – godzinowe i dobowe),

liczbę przepracowanych godzin silnika gł.,

poziom wody słodkiej w zbiornikach głównych,

poziom napełnienia zbiorników ściekowych paliwa, oleju, fekaliów,

ciśnienie/temp. oleju przekładni redukcyjnej,

temp. wału śrubowego.
4.5 Wymagania dotyczące układu paliwowego
Silnik główny oraz agregaty muszą być wyposażone w układ paliwowy typu: CR (Common Rail)
i muszą pracować na tym samym paliwie (MGO)
4.6 Wał śrubowy, śruba napędowa
Jednostka będzie napędzana śrubą o skoku stałym
Piasta śruby oraz płaty zostaną wykonane ze stopu miedzi, preferowane Cu3.
Wał śrubowy zostanie wykonany ze stali uznanej przez Klasyfikatora, będzie wyprowadzony przez
kadłub w pochwie wału śrubowego i ułożony na dwóch łożyskach ślizgowych wykonanych z białego
metalu, zamontowanych na obu końcach pochwy wału.
Pochwa wału zostanie uszczelniona uszczelnieniami wargowymi typu Simplex, z czterema wargami
na rufie.

4.7 Wymagania dotyczące agregatów
Każdy z 2 agregatów prądotwórczych będzie napędzany silnikiem spalinowym diesla. Prądnice prądu
przemiennego (AC) będą posiadały następujące parametry:
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napięcie – 230/400V,
częstotliwość – 50Hz,
moc – dobrana zgodnie z bilansem energetycznym statku + 10%,

4.8 Dodatkowe wyposażenie pulpitu sterówki
W pulpicie sterówki powinna być tablica przyrządów kontrolno - pomiarowych z przyciskami ; ''start'',
''stop'' oraz optycznymi i dźwiękowymi sygnalizatorami następujących parametrów:

niskie ciśnienie oleju smarnego,

wysoka temp. oleju w silniku,

wysoka temp. wody słodkiej – chłodzącej.
W siłowni powinny być zainstalowane przyrządy kontrolno-pomiarowe, które mają wskazywać:

obroty silnika (wyświetlacz cyfrowy)

ciśnienie i temp. oleju smarnego silnika

temp. wody chłodzącej

temp. spalin na wylocie do tłumika

napięcie ładowanie akumulatorów

liczbę przepracowanych godzin w ciągu doby oraz od początku eksploatacji
4.9 Rozruch silnika głównego
Rozruch silnika głównego oraz każdego z agregatów będzie odbywał się za pomocą rozrusznika
elektrycznego zawieszonego na silniku, zasilanego z baterii akumulatorów rozruchowych lub
oświetleniowych poprzez przełącznik znajdujący się w siłowni.
4.10 Części serwisowe
Wraz z silnikiem głównym i zespołami agregatów prądotwórczych muszą zostać dostarczone części
serwisowe zapewniające pracę silników w ciągu 1000 godzin.
4.10.1 Resurs:
Eksploatacyjny okres wymiany wtryskiwaczy powinien wynosić 8000 godzin.
4.10.2 Resurs:
Minimalny docelowy resurs zastosowanych silników diesla musi wynosić co najmniej 15.000 godzin –
zgodnie z przepisami klasyfikatora.
4.11 Dodatkowe wymagania dotyczące silników spalinowych
Dodatkowo silniki zamontowane na statku muszą spełniać wymagania techniczne dotyczące:
„Emisji tlenku azotu z okrętowych silników wysokoprężnych wynikające z postanowienia
Załącznik VI do Konwencji MARPOL 73/78”.
4.12 Instalacja wody morskiej- chłodzącej typu otwartego.
Pobór wody morskiej będzie się odbywał przez dwa kingstony łączące ulokowane:

jeden w części dennej

drugi na burcie
Kingstony będą zabezpieczone zaworem odcinającym.
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Woda morska za pomocą pompy podawana będzie do chłodnicy wody słodkiej silników spalinowych,
chłodnic oleju i przekładni redukcyjnej, a następnie wyprowadzona za burtę przez zawór zwrotny.
4.13 Instalacja paliwowa
Zapas paliwa będzie rozmieszczony w czterech zbiornikach dennych, z których będzie pobierane
rurociągami przez wirówkę paliwa.
Paliwo po oczyszczeniu w wirówce będzie podawane pompą transportową do zbiornika rozchodowego,
a ścieki z wirówki do zbiornika ściekowego.
Zawory poboru paliwa na zbiornikach głównych i rozchodowym będą posiadały instalacje zdalnego
zamykania z pokładu otwartego.
W celu bezpiecznego napełniania zbiorników paliwa muszą być przewidziane rurociągi przelewowe
kierujące nadmiar bunkrowanego paliwa do zbiornika przelewowego. Na w/w systemie musi być
zamontowana akustyczna i dźwiękowa sygnalizacja przelewu.
Podwójne filtry paliwa i oleju muszą być zamontowane w zależności od wymaganej klasy oczyszczania
zgodnie z zaleceniem producenta silników. Dodatkowo należy dostarczyć komplet wkładów filtracyjnych
i wskaźnik zanieczyszczenia filtrów.
4.14 Instalacja olejowa
Zbiornik oleju dla silników będzie znajdował w przedziale siłowni jako integralna część kadłuba .
Napełnianie zbiornika będzie następowało poprzez wlew na pokładzie głównym. Każdy z silników będzie
smarowany w układzie zamkniętym. Jednocześnie będzie posiadał system wydawania zużytego oleju
ze zbiornika ściekowego oleju poprzez pompę transportową na pokład główny.
4.15 Instalacja wody słodkiej chłodzącej silnik główny
Instalacja wody słodkiej chłodzącej silnika głównego typu zamkniętego musi być wyposażona
w układ podgrzewania w okresie zimowym.
4.16 Instalacja zęzowa
Statek będzie posiadał dwie zęzowe pompy z napędem mechanicznym/elektrycznym oraz jedną pompą
ręczną. System rur będzie zapewniał osuszanie dowolnego przedziału wodoszczelnego po uprzednim
otwarciu zaworu w kolektorze ssącym znajdującym się w siłowni. Na końcach każdego rurociągu
będą się znajdować kosze ssące.
Przedział siłowni musi być wyposażony w system rurociągów do transportowania na zewnątrz wód
zaolejonych do zbiorników portowych w czasie postoju.
Jednocześnie musi być wyposażony na pokładzie w międzynarodowe przyłącze zgodne z Konwencją
''MARPOL''.

4.17

Instalacja przeciwpożarowa

4.17.1 Wymagania instalacji p.poż.:
Statek musi posiadać system rurociągów, hydrantów, węży p.poż i prądownic w ilości wystarczającej do
podania dwóch strumieni wody do każdego przedziału statku.
W skład systemu powinno wchodzić;

pompa p.poż napędzana przez silnik główny lub elektryczny
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pompa p.poż napędzana przez silnik elektrycznym z sieci 230 V

4.17.2 System ma być zasilany wodą morską oraz uruchamiany zdalnie z sterówki, a awaryjnie z
siłowni.
4.17.3 Statek będzie posiadał automatyczny system wykrywania/sygnalizacji/gaszenia pożaru w siłowni.
System powinien spełniać wymagania minimalne Klasyfikatora oraz instytucji kontrolujących RP w ww
zakresie na czas przekazania jednostki.
Na chwilę obecną wymagany jest system sygnalizacji z siłowni z repetytorem do sterówki
4.18 Instalacja odpowietrzająca
Każdy zbiornik kadłubowy, koferdam i kingston ma być wyposażony w rurociąg odpowietrzający –
wyprowadzony na pokład otwarty i zakończony odpowiednim rodzajem głowicy. Ponadto rodzaj głowicy
odpowietrzającej z każdego systemu musi być zgodny z przepisami klasyfikatora.
4.19

Instalacja wody słodkiej
4.19.1 Urządzenie hydroforowe będzie się składało ze zbiornika hydroforowego i dwóch pomp
hydroforowych (w tym jedna rezerwowa) z napędem elektrycznym.
Parametry pomp jak i pojemność hydroforu mają być dobrane tak, aby zapewnić ciągłą, bezawaryjną
pracę całego systemu.
4.19.2 Zbiornik wody słodkiej będzie przedzielony grodzią antyprzechyłową oraz będzie posiadał
przyłącze do napełniania wyprowadzone na pokład otwarty.
4.19.3 Na wyjściu z hydroforu ma być zamontowany filtr wstępnego oczyszczania wody oraz panel
kontrolny ciśnienia wody i żywotności filtra.
4.19.4 Zaopatrzenie w ciepłą wodę mają zapewnić dwa podgrzewacze elektryczne wody.
Rurociągi z ciepłą wodą muszą być izolowane.
Aby uniknąć zamarzania rur wodnych podczas postojów zimowych, rury wody ciepłej i zimnej nie
mogą przebiegać wzdłuż burt i nadburci.
4.19.5 Należy przewidzieć możliwość użycia wody morskiej do spłukiwania WC.

4.20

Instalacja ściekowa
Ścieki sanitarne z toalety i kuchni, mają być odprowadzane systemem do zbiornika ścieków szarych
(mydlin), oraz do zbiornika fekaliów, umieszczonych w kadłubie statku.
Zbiorniki muszą mieć sygnalizację elektryczną poziomu napełnienia zbiornika. Zbiorniki będą
opróżniane przez pompę bezpośrednio do morza lub przez króciec zunifikowany do instalacji portowego
zdawania wód szarych/fekaliów.

4.21

Wentylacja ogólna.
4.21.1 Statek ma posiadać system wentylacji pomieszczeń socjalno-bytowych, realizowany przez
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wentylację mechaniczną (wentylatory|) , wentylację naturalną i klimatyzację.
Czerpnie powietrza świeżego i zużytego mają być tak rozmieszczone, aby wykluczyć możliwość
zasysania powietrza zużytego.
4.21.2 Pomieszczenia mieszkalne tj. mesa, kuchnia i sterówka będą wyposażone w wentylację
mechaniczną oraz system klimatyzacji.
Węzły sanitarne będą obsługiwane przez wentylację naturalną i wentylacje mechaniczną.
4.21.3 Oba skrajniki dziobowy i rufowy posiadać będą wentylację naturalną.
4.22 Wentylacja siłowni
4.22.1 Siłownia statku musi posiadać system wentylacji mechanicznej, która ma zapewnić ilość
powietrza niezbędną do spalania w silnikach spalinowych.
Dodatkowo musi być wyposażona w wentylację wyciągową dla odprowadzenia nadmiaru ciepła
emitowanego przez urządzenia siłowni w celu zapewnienia temperatury nie wyższej +40 0C.
4.22.2 Powietrze w siłowni ma być rozprowadzone kanałami wykonanymi z blachy.
Kanały będą połączone za pomocą kołnierzy wykonanych z kątowników.
4.22.3 Czerpnie powietrza do wentylacji siłowni mają być wyposażone w strugoszczelne, regulowane
żaluzje, z odprowadzeniem wody oraz siatką antygryzoniową. Ponadto konstrukcja powinna
zapobiegać dostawaniu się wody do siłowni, jak i oblodzeniu w warunkach ujemnych temperatur.
Pokrętła i zamknięcia muszą być wykonane z nierdzewnej stali.
8.2.4 Wentylacja pomieszczeń socjalno-bytowych i siłowni powinna być wykonana zgodnie
z obowiązującymi przepisami klasyfikatora.
4.23 Podłoga siłowni
Podłoga w siłowni i schodnia mają być wykonane z blachy ryflowanej lub łezkowej z aluminium.
Schody i ciągi komunikacyjne będą miały szerokość min.600 mm, a wysokość na ciągach
komunikacyjnych minimum 2000 mm.
4.24

Urządzenia podnośne w siłowni
W celu prowadzenia prac remontowych mają być zmontowane uchwyty o odpowiedniej wielkości,
DOR = min.2 kN, w odpowiednim miejscu nad urządzeniem w celu podnoszenia ciężkich elementów.
Na uchwytach musi być zamontowany wciągnik łańcuchowy o udźwigu min. = 5,0 kN.

4.25

Instalacja wydechu silników spalinowych
Spaliny z silników napędu głównego oraz agregatów należy wyprowadzić indywidualnie. Instalacja
spalinowa musi być wyposażona w tłumiki drgań, łapacze iskier oraz kompensatory. Zastosowane
rurociągi muszą być wykonane ze stali żaroodpornej (H 25 T 1.4746), a rury powinny być izolowane
wełną mineralną pokrytą na zewnątrz blachą cienkościenną.

4.26

System automatyki statku
System automatyki na statku musi spełniać warunki dla siłowni bezwachtowej określone w przepisach
Klasyfikatora
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V Dział elektryczny
5.1 Zasilanie elektryczne.
5.1.1 Statek będzie zasilany w energię elektryczną, przez 2 zespoły prądotwórcze 230/400V, 50Hz.
Każdy zespół prądotwórczy zabezpieczy pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną z dodatkową
rezerwą 10% mocy przy pełnym obciążeniu sieci. Moc zespołów prądotwórczych wynikać będzie
z obliczonego zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzącą z bilansu energetycznego jednostki.
5.1.2 Statek musi posiadać układ zasilania z lądu 400V, 50 Hz. Na wyposażeniu statku musi znajdować
się kabel podłączenia do zasilania z lądu o długości 40 m wraz z podłączeniem typu Euro IP – 65.
5.1.3 Na maszcie sygnałowym należy zamontować lampkę kontrolną zasilania z lądu.
5.1.4 Na statku muszą się znajdować baterie akumulatorów o napięciu 24V, zasilające automatykę,
urządzenia sygnalizacyjne, łączności i nawigacji.
5.1.5 Statek musi posiadać
o napięciu 24 V.

baterię

akumulatorów rozruchowych silnika głównego i agregatów

5.1.6 Instalacja musi być wykonana tak, aby w sytuacji awaryjnej istniała możliwość wykorzystania
akumulatorów rozruchowych każdego z silników spalinowych będących na wyposażeniu siłowni.
5.1.7 System ładowania akumulatorów musi być przystosowany do automatycznej bezobsługowej
współpracy z bateriami akumulatorów.
5.1.8 W przypadku braku zasilania podstawowego, urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo statku
muszą być zasilane z baterii akumulatorów przez minimum 6 godzin.
5.2 Instalacja niskonapięciowa:
Statek będzie posiadał instalację 24V DC do obsługi:

oświetlenia awaryjnego,

urządzenia łączności,

sieci telefonicznej,

urządzeń sygnalizacji,

urządzeń nawigacyjnych.
5.2.1 Statek będzie posiadał instalacje 230/400V, 50 Hz do obsługi:








podgrzewania silnika głównego,
ładowania akumulatorów,
pomp p.poż, balastowej, transportu paliwa, transportu oleju, wody morskiej, wody słodkiej,
fekaliów,
urządzenia sterowego,
urządzenia kotwicznego,
oświetlenia podstawowego statku,
podgrzewacza wody, wentylacji i klimatyzacji,
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kuchenki,
szperacza.

5.2.2 Obwody odbiorów prądu muszą posiadać wyłączniki samoczynne z zabezpieczeniem
zwarciowym oraz zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym.
5.2.3 W/w instalacje muszą mieć zabezpieczenia przed załączeniem zasilania z lądu przy pracującym
agregacie prądotwórczym.
5.2.4 Każdy z systemów musi posiadać miernik stanu izolacji.
5.3 Zasilanie z lądu
Zasilanie z lądu musi umożliwiać pracę wszystkich urządzeń zamontowanych na statku, to znaczy pokrywać
100% zapotrzebowania.
5.4 Typ oświetlenia
W pomieszczeniach socjalno-bytowych i sterówce, lampy oświetlenia podstawowego awaryjnego muszą
być wpuszczone w szalunek sufitów.
5.5 Dodatkowe gniazdka
W uzgodnionych miejscach w kuchni i węzłach sanitarnych muszą być zamontowane gniazda 230 V .
5.6 Wymagania dotyczące rodzaju oświetlenia
Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne musi być wykonane w technologii LED.
5.7 Oświetlenie ciągów komunikacyjnych
Oświetlenie zewnętrzne statku ma być załączane ze sterówki. W jego skład wchodzą:

oświetlenie przejść komunikacyjnych,

oświetlenie stanowisk cumowniczych,

oświetlenie urządzeń specjalnych,

oświetlenie rejonów podejmowania rozbitków ( po obu burtach),

naświetlacze pokładowe.
5.8 Montaż kabli
Wszystkie przewody elektryczne muszą być mocowane na drabinkach lub korytkach kablowych za
pomocą obejm metalowych lub plastikowych. Przejścia kabli przez grodzie, ścianki i pokłady muszą być
wykonane i zamocowane zgodnie z przepisami klasyfikatora.
5.9 Wymagane uznania
Wszystkie zastosowane na jednostce kable muszą posiadać uznanie Klasyfikatora
5.10 Zewnętrzne środki sygnalizacji
Zewnętrznymi środkami sygnałowymi statku będą:

tyfon,
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dzwon okrętowy.

5.11 Wymagania dotyczące latarni sygnałowej
Statek musi być wyposażony w komplet latarni sygnałowo – pozycyjnych zgodnie z przepisami
Klasyfikatora Zamawiający zastrzega sobie prawo doposażenia latarni w dwa światła, których kolor i
miejsce zamocowania doprecyzuje w późniejszym terminie.
5.12 Sygnalizacja alarmowa
Instalacja alarmowa (optyczna i dźwiękowa) statku musi być wyposażona w sygnalizacje:
a) wykrywania i sygnalizacji pożaru:

komplet czujek dymowych,

centrala pożarowa ( umieszczona w sterówce),
b) ostrzegania o uruchomieniu instalacji gaśniczej w siłowni,
c)wykrywania i sygnalizowania poziomu wody w poszczególnych przedziałach wodoszczelnych,
d) „grupowa” ostrzegająca o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów napędu głównego
statku i silników pomocniczych.
Sygnalizacja musi być zamontowana :

w sterówce,

w siłowni,

w kabinie mechanika lub messie.

VI Wyposażenie radiowe i nawigacyjne
6.1.Urządzenia radiowe zamontowane na statku muszą spełniać następujące wymagania:
a) wymagania techniczno-eksploatacyjne odpowiadające przepisom PRS zawartym w publikacji pt.:
„Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich”, część IV- Urządzenia radiowe 2018' 'wraz
z późniejszymi zmianami,
b) wymaganiami Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
c) wymagania ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku, dot. prawa telekomunikacyjnego,
d) wymagania
Regulaminu
Radiokomunikacyjnego
wprowadzonego
''Konstytucją
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego'' z 22 grudnia 1992 roku, oraz Dziennik
Ustaw z1998 r. Nr.35,poz196.
e) wymagania radiowe opisane w ''Ustawa z dnia 02 grudnia 2016 r o wyposażeniu morskim''
6.1.2 Prace montażowe oraz uruchomienie urządzeń radiowych na statku muszą być wykonane przez
firmę posiadającą uznanie Klasyfikatora w zakresie:

instalowanie,

uruchamianie,

naprawy,

sporządzanie dokumentacji technicznej / pomiarowej

wszelkie instrukcje i dokumentacje muszą być dostarczone w języku polskim.
6..2 Statek musi posiadać satelitarną radiopławę awaryjną systemu GMDSS (automatycznie załączającą się
oraz samopływającą wraz z baterią o pojemności wystarczającej do pracy na morzu przez 48 godzin).
6.3 Statek musi posiadać radiotelefon stacjonarny VHF GMDSS do łączności międzynarodowej morskiej,
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radiotelefonicznego cyfrowego wywołania DSC, moc urządzenia min.25 W z możliwością regulacji
mocy 0-25) oraz dwa przenośne radiotelefony wodoszczelne i anty uderzeniowe
6.4 Statek musi być wyposażony w telefon satelitarny wraz ze stacją dokującą zasilaną z sieci 230V,
posiadającą następujące właściwości:

możliwość pracy głośnomówiącej,

antena zewnętrzna zintegrowana ze stacją dokującą, umożliwiającą pracę wewnątrz sterówki,

posiada zewnętrzną słuchawkę w zestawie,

płytę CD z oprogramowaniem w języku polskim,

instrukcję obsługi w wersji papierowej,

baterie zasilające plus ładowarka,

musi spełniać normę IP 55.
Telefon satelitarny musi zapewniać dostęp do Internetu.
6.5 Statek należy wyposażyć w transponder radarowy SART 9 GHz o następujących właściwościach:

ważność baterii na 5 lat,

wytrzymałość na uszkodzenia (upadek do wody z wysokości 20 m),

wodoszczelność po zanurzeniu na głębokość 5 m.
6.6 Kompas satelitarny:
Statek należy wyposażyć w kompas satelitarny o nast. właściwościach:

typ co najmniej 12 kanałowy,

wyświetlacz LCD o przekątnej min 4”

dokładność pozycjonowania 10 m,

AIS.
6.7 Odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych
Statek należy wyposażyć w odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych „Navtex”
z możliwością wyświetlania na ekranie alarmów o nadejściu ważnych wiadomości oraz aktywną anteną.
6.8 Nadajnik ''MOB'' – człowiek za burtą
Statek należy wyposażyć w nadajnik ''MOB''- człowiek za burtą, w ilości 11 szt., o następujących
właściwościach:

masa nie może być większa niż 100 g.,

wodoszczelność do głębokości min.10 m.,

musi zapewnić dokładną lokalizację człowieka z odległości 1 Mm z powierzchni wody.
6.9 Megafon do komunikacji głosowej między statkami oraz nabrzeżem
Statek należy wyposażyć w megafon do komunikacji głosowej między statkami oraz nabrzeżem o
następujących właściwościach:

moc minimalna 30 W

musi być wodoszczelny.
6.10. Morski Modem Satelitarny musi być skompletowany jak niżej:


jednostka nadawczo odbiorcza (terminal)
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słuchawka telefoniczna wraz z kablem,
antena zewnętrzna,
kabel antenowy 25m,
oprogramowanie,
instrukcja obsługi.

6.11 Radiostacja MF z DSC, moc 150 W, zgodna z wymaganiami GMDSS.
6.12 Reflektor radarowy
Reflektor radarowy musi posiadać uznanie Klasyfikatora.
6.13 Rozgłośnia dyspozytorska:
Głośnomówiąca rozgłośnia dyspozytorska musi posiadać połączenie wewnątrz statku umożliwiające
realizację łączności z pomieszczeniami: sterówka, mesa, kabiny załogi i pasażerów. Dodatkowo
przewiduje się cztery wodoszczelne zestawy mikrofonowo – słuchawkowe zainstalowane w siłowni, na
dziobie, na rufie oraz w skrajniku rufowym (obok maszyny sterowej).
We wszystkich punktach odbiorczych zestaw musi zapewnić emisję sygnałów alarmowych wewnątrz
pomieszczeń.
6.14 Automatyczna Identyfikacja Statków (AIS)
Automatyczna Identyfikacja Statków (AIS) musi posiadać:

wbudowany odbiornik GPS,

interfejs radiotelefonu VHF, musi zapewnić współprace z pozostałymi urządzeniami
zainstalowanymi na statku,

możliwość wyłączenia identyfikacji własnej

klasę A,

deklaracje zgodności MED lub świadectwo uznania Klasyfikatora
6.15 Reflektor-poszukiwacz (szperacz)
Reflektor-poszukiwacz, zamontowany na maszcie sterówki, musi spełniać poniższe parametry:

zasięg min. 800 m

światłość
9.000.000 cd.

regulacja min. 160 stopni na P.B i L.B. w poziomie oraz min.25 stopni w pionie, sterowany za
pomocą joysticka z sterówki.
6.16 Podstawowe źródło zasilania urządzeń radiowych
Podstawowe źródło zasilania urządzeń radiowych musi zapewnić podłączenie wszystkich urządzeń
radiowych oraz posiadać zdolność ładowania rezerwowego źródła zasilania tj. baterii akumulatorów do
minimalnej pojemności.
6.17 Rezerwowe źródło zasilania urządzeń radiowych
Baterie akumulatorów muszą spełniać wymagania równoważne z pkt.3 „Przepisy nadzoru
konwencyjnego statków morskich” cz .IV, 2018 PRS'' oraz posiadać uznanie Klasyfikatora
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6.18 Radar nawigacyjny
Jednostka będzie wyposażona w dwa radary nawigacyjne główny i pomocniczy spełniające poniższe
parametry:

moc w impulsie minimum 4 kW,

wyświetlacz LCD,

min. zakres obserwacji 0,25 Mm,

max zakres obserwacji min. 24 Mm,

współpraca z GPS,

możliwość wyświetlania na ekranie elementów nawigacji zawierającej mapy polskich obszarów
morskich.
Dodatkowo radary muszą posiadać na terenie wybrzeża autoryzowany serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny.
6.19 Komputer nawigacyjny
Statek musi posiadać komputer nawigacyjny o poniższych parametrach:

pamięć RAM min. 8 GB

dysk twardy SSD min.256 GB

zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro w wersji 64 bit

karta grafiki pamięci min.4 GB

cztery porty USB umieszczone na zewnątrz urządzenia

komputer musi być połączony z wszystkimi urządzeniami elektronicznymi, z których
informacje mogą być wyświetlane na mapach typ ENC w języku polskim.

komputer musi posiadać kolorowy monitor 19”
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo doposażenia w/w urządzenia w późniejszym terminie budowy
statku, a Wykonawca przyjmie do realizacji - np. drukarkę.
6.20 Wydawnictwa oraz przybory nawigacyjne
Statek musi być wyposażenie w wydawnictwa oraz przybory nawigacyjne:

Międzynarodowa Konwencja -SOLAS 74,

Międzynarodowa Konwencja – MARPOL 73./78,

Międzynarodowa Konwencja – COLREG 72,

Konwencja SAR 79,

Kodeks Morski,

Locja Bałtyk Nr 502,

Aktualne tablice dewiacyjne,

Spis Radiostacji Nautycznych,

Międzynarodowy Kod Sygnałowy,

przybory do wyznaczania kursu statku.

VII Wymagania dodatkowe
7.1 Wykonawca zabezpieczy zaprogramowanie kanałów morskich w radiotelefonach.
7.2 Wykonawca musi dostarczyć specyfikacje wszystkich zainstalowanych urządzeń elektrycznych i
mechanicznych wraz z ich numerami seryjnym oraz schematami instalacji elektrycznej , rurociągów,
urządzeń radiowych ,radiolokacyjnych i nawigacyjnych.
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7.3 Wszystkie urządzenia zamontowane na statku muszą posiadać po dwa egzemplarze instrukcji obsługi
[ DTR ] w j. polskim. Wszystkie tabliczki opisowe i oznaczenia urządzeń muszą być wykonane w
języku polskim.
7.4 Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na oprogramowania do radiotelefonów UKF FM, komputera
itp.
7.5 Zamawiający wymaga wykonania pomiarów promieniowania pól elektromagnetycznych urządzeń
radiowych i radiolokacyjnych oraz sporządzenia protokołów do celów BHP.
7.6 Otoczenie źródeł emisji pól elektromagnetycznych wykonawca oznaczy zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.06.2014 [ Dz. U. 2014 poz. 817] oraz Polską Normą PN
– 74 / T – 06260.
7.7 Wykonawca przekaże Armatorowi protokoły z pomiarów natężenia hałasu i wibracji statku – w 3
egzemplarzach.
7.8 Wykonawca sporządzi dla statku plan gospodarki odpadami - śmieciami odpowiednio zatwierdzone
oraz przekaże trzy egzemplarze Zleceniodawcy.
7.9 Sprzęt ruchomy na statku:
Statek musi być wyposażony n/w sprzęt ruchomy:

4sztuki odbijaczy pneumatycznych (umieszczonych w koszach),
bosak teleskopowy,

pętla do podnoszenia rozbitka,

piktogramy (zgodne z wymogami IMO A760/18)

komplet naczyń kuchennych i sztućców,

przenośny odkurzacz do wód zaolejonych z pojemnikiem na płyny zaolejone o poj.
minimum 5 litrów,

telewizor do mesy.
7.10 Szkolenie
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia dwóch zmian załóg z zasad eksploatacji i obsługi
wyposażenia i urządzeń, jak również z praktycznego manewrowania statkiem w zakresie uprawniającym
do pełnienia obowiązków na zajmowanych stanowiskach.
Szkolenie musi obejmować min.:
a) obsługę i przeglądy urządzeń pokładowych,
b) obsługę i przeglądy mechanizmów napędu statku oraz urządzeń pomocniczych,
c) obsługę i przeglądy urządzeń nawigacyjnych i łączności
d) praktyczne manewrowanie statkiem w dzień i w nocy
Czas szkolenia dla każdej z załóg będzie nie krótszy niż 4 godziny w morzu lub na redzie portu, niezależnie
od prób morskich.
7.11 Dokumentacja
7.11.1 Na 30 dni przed przystąpieniem do Prób Zdawczo – Ruchowych, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć dwa komplety dokumentacji zdawczej, instrukcji obsługi urządzeń zamontowanych na statku
oraz instrukcje eksploatacyjną całego statku, w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej oraz
Harmonogram Prób/Odbiorów, który będzie podlegał akceptacji Przewodniczącego Komisji Odbiorczej
występującego z ramienia Zleceniodawcy.
7.11 2 Wraz ze zgłoszeniem do odbioru/prób, Wykonawca przekaże dodatkowo dwa komplety dokumentacji
technicznej (projektowej i wykonawczej- papierowej) zatwierdzonej przez Klasyfikatora
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7.11.3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu (wraz dokumentacją) oświadczenie, że wyraża zgodę na
wykorzystanie przez Zamawiającego na czas nieokreślony dokumentacji technicznej statku do remontów
klasowych oraz adaptacji - modernizacji statku przez Zamawiającego lub osób trzecich na zlecenie
Armatora na czas prowadzenia remontów/modernizacji.
7.12 Ubezpieczenie
Przed przystąpieniem do prób zdawczo – odbiorczych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopię
Umowy Ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności cywilnej związanej
z
realizacją Umowy oraz przeprowadzenia prób zdawczo – odbiorczych. Umowa ubezpieczenia winna
obejmować kwotę nie niższą, niż wartość nowo zbudowanego statku.
7.13 Dokumenty
Ramowy zakres dokumentacji zdawczej:
- Dokumenty wymagane przez PRS do przejścia pod nadzór ww. Towarzystwa, jeżeli zostanie zbudowana
pod nadzorem innego uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego
- Dokumenty dokumentacji teoretycznej i konstrukcyjnej;
- spis dokumentacji zdawczej;
- opis techniczny;
- plan ogólny;
- linie teoretyczne oraz tabela rzędnych; - krzywe hydrostatyczne;
- pantokareny;
- obliczenia stateczności;
- obliczenia niezatapialności; - zestawienie ciężarów;
- zład wzdłużny;
- zład poprzeczny;
- rozwinięcie poszycia;
- dno;
- grodzie wodoszczelne;
- burty;
- pokłady i ewentualne międzypokłady;
- nadbudówka;
- konstrukcja i takielunek masztu;
- plan bezpieczeństwa (safety plan);
- plan p.poż. (fire plan);
- plan schodów i barierek;
- plan włazów i pokryw luków;
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- plan drzwi, iluminatorów i świetlików;
- plan izolacji i szalunków;
- plan pokrycia podłóg i pokładów;
- wykaz malowania i cementowania;
- plan ochrony katodowej;
- plan zbiorników wbudowanych i podwieszanych;
- plan anten,
- plan odbojnic,
- plan świateł i sygnałów nawigacyjnych,
- plan urządzeń kotwicznych i cumowniczych,
- bilans energetyczny,
- zalaminowane schematy elektryczne w tablicach i rozdzielnicach,
- informacja o stateczności dla kapitana statku;
- protokół z próby przechyłów;
- instrukcja zabezpieczenia niezatapialności statku;
- tabele skalowania zbiorników;
- objaśnienie znaków zanurzenia;
- plan i instrukcja dokowania wraz z instrukcją podnoszenia jednostki dźwigiem;
- plany i instrukcje obsługi wszystkich urządzeń pokładowych, maszynowych i badawczych;
- obliczenie zasięgu pływania;
- plany wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych i bytowych, gospodarczych i kuchennych,
pomieszczenia hydrografów oraz sterówki;
- spis rysunków dokumentacji warsztatowej;
- zestawienie wyników pomiarów i prób;
- plany i schematy instalacji elektrycznych, informatycznych, hydraulicznych, mechanicznych, systemów
rurociągów okrętowych, wszystkich mechanizmów i urządzeń oraz systemów zainstalowanych na statku.
Dokumentacja instrukcyjna
- opisy, schematy, albumy i instrukcje eksploatacji wszystkich mechanizmów, urządzeń, systemów
zainstalowanych na jednostce;
Świadectwa, wykazy oraz licencje
- świadectwa na materiały użyte do budowy jednostki, urządzeń i systemów zainstalowanych na jednostce
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wraz z ich wykazem;
- świadectwa na wszystkie mechanizmy, urządzenia i systemy zainstalowane na jednostce wraz z ich
wykazem;
- oryginalne licencje, klucze software’owe i sprzętowe do oprogramowania zainstalowanego na jednostce
wraz z ich wykazem;
- wykaz mechanizmów i urządzeń jednostki;
- wykaz części zapasowych wszystkich mechanizmów, urządzeń i systemów zainstalowanych na jednostce;
- wykaz inwentarza jednostki;
Gwarancje
- pisemne gwarancje w języku polskim na jednostkę, jak i na wszystkie mechanizmy, urządzenia i systemy
na niej zainstalowane;
Cała wymieniona powyżej dokumentacja zostanie przekazana w 3 egzemplarzach ze spisem treści (wersja
papierowa oraz elektroniczna w formacie PDF.)
Wykonawca przekaże Armatorowi/Zleceniodawcy wszelkie niezbędne dokumenty do rozpoczęcia
prawidłowej eksploatacji jednostki, w tym między innymi:
a) dokument rejestracyjny statku,
b) dokumenty potwierdzające stan części podwodnej i stan układu napędowego,
c) dokumenty dopuszczające do uprawiania żeglugi.

7.14 Gwarancje
7.14.1 Wykonawca zobowiązuje się do zbudowania statku zgodnie z dobrą sztuką okrętową.
7.14.2 Statek musi być objęty 36 miesięczną gwarancją. Termin gwarancji liczy się od dnia przekazania
Zamawiającemu przez Wykonawcę jednostki po próbach morskich i podpisania Protokołu
Zdawczo – Odbiorczego statku przez obie strony oraz przekazania rękojmi w zakresie wad
nieujawnionych przy odbiorze.
7.14.3 Gwarancja na powłokę malarską części podwodnej kadłuba będzie posiadała pięć lat eksploatacji (60
miesięcy).
7.14.4. Serwis i rozpoczęcie napraw gwarancyjnych nastąpi w terminie nie później niż 72 godziny od czasu
ich zgłoszenia.
7.15 Uwagi:
W przypadku niezgodności pomiędzy planem ogólnym, rysunkami i opisem technicznym, będą obowiązywać
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zapisy zgodne z Opisem Technicznym Statku.
Zamawiający podczas wykonywania projektu techniczno – klasyfikacyjnego, zastrzega sobie prawo do
wnoszenia uwag odnośnie wyglądu architektonicznego statku, które zostaną uwzględnione przez Wykonawcę
bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.
W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca zechce wprowadzić do dokumentacji projektu jakiekolwiek
zmiany lub modyfikacje techniczne, w stosunku do niniejszego OPS, to może to nastąpić przy obopólnej
zgodzie stron.
Akceptacja Zamawiającego nie jest jednoznaczna z akceptacją Towarzystwa Klasyfikacyjnego.
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