CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ŚWIADCZENIE OBSŁUGI TECHNICZO-EKPLOATACYJNEJ STATKÓW – MUZEÓW ODDZIAŁÓW
NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU
1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie stałej usługi polegającej na zapewnieniu obsługi technicznoeksploatacyjnej statków muzeów Sołdek i Dar Pomorza będących w oddziałami Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku.
a) Usługa obsługi techniczno-eksploatacyjnej statków będzie realizowana w następujących
obiektach (oddziałach) Zamawiającego:
1) Statek-muzeum Sołdek, Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13
2) Statek-muzeum Dar Pomorza, Gdynia, al. Jana Pawła II
b) W zakres przedmiotowej usługi będą wchodziły w szczególności, ale nie wyłącznie, następujące
czynności:
 troska o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się na pokładzie;
 bieżąca konserwacja i malowanie pokładów, burt, urządzeń;
 utrzymywanie we właściwym stanie statkowych urządzeń cumowniczych i
kotwicznych;
 utrzymywanie porządku na statku;
 przeprowadzanie drobnych napraw urządzeń zamontowanych na statku, zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami obsługi;
 egzekwowanie zachowania przez wszystkie osoby przebywające na statku
przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych;
 prowadzenie dziennika pokładowego;
 zgłaszanie awarii i zdarzeń nadzwyczajnych (np. wypadków) kierownikowi Oddziału.
 wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika oddziału, związanych z
zapewnieniem bezpiecznej eksploatacji statku.
c) Wykonywanie stałej usługi będącej przedmiotem zamówienia wymaga zapewnienia osób
posiadających doświadczenie oraz kompetencje w zakresie następujących stanowisk na w/w
jednostkach pływających:
 oficer wachtowy
 marynarz wachtowy
 elektromonter
d) Stała usługa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje zapewnienie minimum takiej obsady,
aby spełnić wymagania określone w kartach bezpieczeństwa w/w jednostkach pływających
przez 22 dni w każdym miesiącu. Kopie kart bezpieczeństwa zamieszczono poniżej, w punkcie
6.
e) Stała usługa będąca przedmiotem zamówienia może być świadczona we wszystkie dni
tygodnia (także w dni wolne od pracy), przez całą dobę.
f) Zamawiający szacuje, iż jego łączne roczne zapotrzebowanie dla poszczególnych stanowisk
będzie wynosić odpowiednio:
a. oficer wachtowy - około 8600 godzin (pula godzin), w tym 27% godzin nocnych,
1

b. marynarz wachtowy -około 11500 godzin (pula godzin), w tym 20% godzin nocnych,
c. elektromonter - około 1500 godzin (pula godzin), tym 7% godzin nocnych.
g) Zakres świadczeń i związana z tym ilość osób wykonujących usługę może zostać okresowo
zmniejszona lub zwiększona np. w związku z zamknięciem statku dla Zwiedzających lub zmianą
wymagań Urzędu Morskiego lub organizacji klasyfikacyjnej itp.
h) Zamawiający rozliczać się będzie jedynie za wykonane usługi i zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z części puli godzin, o których mowa w p. 1).
i) Z tytułu powyższego Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie lub wynagrodzenie za
niewykonane usługi.
2. Wymagania kwalifikacyjne wobec osób realizujących usługę
Wykonawca winien dysponować osobami wyspecjalizowanymi w wykonywaniu prac wskazanych
poniżej, posiadającymi stosowne uprawnienia i doświadczenie:


Marynarz Wachtowy:
-Dyplom marynarza lub starszego marynarza
-Niezbędne dokumenty uprawniające do pełnienia funkcji marynarza wachtowego:
1. aktualne świadectwo ratownika
2. aktualne świadectwo ukończenia kursu w zakresie indywidualnych technik
ratunkowych
3. aktualne świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
4. aktualne świadectwo pierwszej pomocy medycznej
5. 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu obowiązków marynarza wachtowego



Oficer Wachtowy
-Dyplom oficera wachtowego
-Niezbędne dokumenty uprawniające do pełnienia funkcji oficera wachtowego :
1. aktualne świadectwo ratownika
2. aktualne świadectwo ukończenia kursu w zakresie indywidualnych technik
ratunkowych
3. aktualne świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
4. aktualne świadectwo pierwszej pomocy medycznej
5. aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego
i odpowiedzialności wspólnej
6. aktualne świadectwo uprawniające do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych
7. 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu obowiązków oficera wachtowego



Elektryk okrętowy
- Wykształcenie średnie techniczne (minimum)– profil elektryczny
- Uprawnienia elektryczne do 1kV w zakresie eksploatacji, dozoru i prac kontrolnopomiarowych instalacji elektrycznych
- Doświadczenie w naprawie i konserwacji instalacji elektrycznych
- Umiejętności w zakresie wykonywania prac stolarskich, ślusarskich, malarskich
i hydraulicznych
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Wykonawca przedstawi pełny wykaz wszystkich pracowników wykonujących czynności, o których
mowa powyżej przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia.
3. Obowiązujący ubiór osób realizujących usługę
• obowiązującym strojem osoby realizującej usługę jest jej ubranie prywatne;
• w przypadku jeżeli Zamawiający wprowadzi obowiązek używania stroju z umieszczonymi elementami
identyfikacji graficznej (nr logo, stosowane barwy), Zamawiający dostarczy odpowiednie stroje
osobom wykonującym usługę.

4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę, świadczące u
Zamawiającego przedmiotową usługę, które to czynności noszą znamiona stosunku pracy zgodnie z
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016 poz.1666 ze zm.) były w okresie
realizacji umowy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowy opis
wymagań Zamawiającego w tym zakresie zawarty został we wzorze Umowy.
Zamawiający zwraca uwagę na istotność dostosowania systemu czasu pracy pracowników
zatrudnionych przez Wykonawcę do charakteru pracy wykonywanej w ramach świadczonej usługi, w
szczególności uwzględniając zapis punkt 1, podpunkt e).

5. Sposób rozliczania wykonania usługi
Wynagrodzenie za usługi w danym miesiącu ustalane będzie w oparciu o faktycznie przepracowane
przez personel Wykonawcy godziny na podstawie przedłożonych kart pracy, które będą sprawdzane i
zatwierdzane przez Zamawiającego oraz według stawki określonej przez Wykonawcę w ofercie.
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6. Karty bezpieczeństwa statków wymienionych w p. 1.
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