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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na

wykonanie cyfrowej inwentaryzacji zespołu zabytkowych łodzi ludowych ze zbiorów Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe
Muzeum Morskie (etap 2)”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Specyfikację zatwierdzam:

Kierownik Zamawiającego

…………………………………….
(podpis i pieczęć imienna)

Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 16 maja 2014 r.
Ogłoszono na stronie internetowej www.cmm.pl w dniu: 16 maja 2014 r.
Ogłoszono w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu: 16 maja 2014 r.
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I. Informacje podstawowe

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk
Tel.: (58) 320 33 58
Faks: (58) 301 84 53

2. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.

3. Podstawa prawna.
Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010,
Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwana dalej „ustawą PZP”.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą  być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz
przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

4. Wartość zamówienia.
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

5. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ.
bip.cmm.pl

6. Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim.

II. Informacja o przedmiocie zamówienia i jego uwarunkowaniach prawnych.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfrowej dokumentacji 14 łodzi ludowych obejmującej
wykonanie skanów w postaci chmur punktów (eng. Point Cloud), modeli 3D z tych chmur, modeli
z teksturami oraz dokumentacji technicznej obejmującej:

a) rysunki techniczne,
b) przekroje,
c) linie teoretyczne,
d) dane i krzywe hydrostatyczne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zamówienie wykonywane będzie w ramach realizacji projektu

„Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)”. Zamawiający oświadcza, że



80-751 GDAŃSK, UL. OŁOWIANKA 9-13
CENTRALA TEL. +48 58 301 86 11

SEKRETARIAT TEL. +48 58 320 33 58
e-mail: sekretariat@cmm.pl

www.nmm.pl

Projekt „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap
2)” realizowany w ramach

Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Operator zadania Narodowy Instytut Audiowizualny.

Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach
Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet Digitalizacja. Operatorem priorytetu jest
Narodowy Instytut Audiowizualny.

4. Kod CPV: 71.35.41.00-5 Usługi odwzorowania cyfrowego; 72.31.21.00-6 - Usługi przygotowywania
danych.

5. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia oraz SIWZ wskazał
pochodzenie (markę, znak towarowy, producenta, dostawcę) materiałów lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy o których mowa w z art. 30 ustawy PZP, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4
i 5 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych pod warunkiem,
że zagwarantują one realizację usług w zgodzie z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu
zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
wyżej wymienionych dokumentach. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań
określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży
po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, którą część zamówienia zamierza

powierzyć podwykonawcom.

III. Termin realizacji zamówienia. Okres gwarancji.

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.
Zakończenie: do 31.08.2014 r.
Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia: 12 miesięcy liczone od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
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Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego
warunku  zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie zawarte w formularzu
ofertowym.

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, realizację co najmniej jednej (1) usługi polegającej na wykonaniu
skanowania 3D obiektu zabytkowego* o wymiarach obiektu (szerokość lub wysokość lub
głębokość) minimum 5 metrów. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w
oparciu o złożone oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym oraz złożony wykaz usług
(sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego), a także
dowodu w postaci referencji  potwierdzających, że usługa (wymagana przez
Zamawiającego do wskazania w załączniku nr 1 do formularza ofertowego) została
wykonana lub jest wykonywana w sposób należyty, określony w pkt V.1.3 a) SIWZ.
*Pod pojęciem „zabytek” rozumie się nieruchomość (np. pojedynczy budynek, cmentarz,
historyczny układ urbanistyczny lub krajobraz kulturowy) albo rzecz ruchoma (np. dzieło
sztuki użytkowej, obraz, rzeźba, znalezisko archeologiczne – np. artefakt), ich części lub
zespoły rzeczy, które są dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowią
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, a których zachowanie leży w interesie
społecznym ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową lub historyczną.

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
1.3.1. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami, tj.: co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie techniczne
w zakresie budownictwa okrętowego z tytułem zawodowym przynajmniej inżyniera.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie
zawarte w formularzu ofertowym oraz złożony wykaz osób spełniających ww. wymaganie
(sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego).
1.3.2. urządzeniem technicznym dostępnym dla Wykonawcy usługi w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem tj. skanerem
skanującym metodą triangulacji laserowej 3D lub metodą czasu przelotu wiązki (przy czym
ze względu na wymiary obiektów urządzeniem preferowanym przez Zamawiającego jest ten
drugi), służącym do gromadzenia chmury punktów pomiarowych (x, y, z), umożliwiającym
dokumentację dodatkowych danych skanowanej powierzchni zgodnie ze standardami
metrycznymi oraz dokumentację składowych barwy RGB. Skaner musi zapewniać
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dokładność pomiaru 1 punkt na milimetr kwadratowy (rozdzielczość przestrzenna
punktów). Dopuszczalny błąd pomiaru nie może przekraczać 5 mm (niepewność pomiaru).
Skaner musi zapewniać możliwość kalibracji przy obiekcie (w warunkach terenowych).W
dowolnej chwili musi istnieć możliwość weryfikacji niepewności pomiaru skanera zgodnie z
normą ISO 10360-2 lub równoważną. Wykonawca musi dysponować  wzorcami do
weryfikacji niepewności zgodnymi z normą ISO 10360-2 lub równoważną. Ze względu na
wymagania projektu zalecane jest aby skaner współpracował z kamerą cyfrową
(skalibrowaną), która dokumentuje tekstury w trakcie skanowania, w celu ułatwienia
procesu post produkcji.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie
zawarte w formularzu ofertowym oraz złożony wykaz urządzeń technicznych  spełniających
ww. parametry (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza
ofertowego).

1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego
warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie zawarte w formularzu
ofertowym;

1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie
zawarte w formularzu ofertowym oraz stosowny dokument.

1.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Potwierdzenia spełniania powyższych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez
Wykonawców oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie V. SIWZ metodą spełnia/nie
spełnia.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy PZP
następujące oświadczenia i dokumenty:
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1.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
którego treść znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ – formularz ofertowy;

1.2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. W celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp następujące
oświadczenia i dokumenty:
2.1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp i opisanych w pkt. IV niniejszej SIWZ,  którego treść znajduje się w Załączniku nr
2 do niniejszej SIWZ – formularz ofertowy;

2.2.wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów  czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego;

2.3.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do formularza
ofertowego;

2.4.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do formularza ofertowego.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
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notariuszem. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy
ust. 4.

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca
wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej.

7. Wykonawcy, którzy o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ubiegają
się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna):

7.1. winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty;

7.2. dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej Wykonawcy;

7.3. muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp;
7.4. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest

samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz
każdy Wykonawca osobno składa oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1
oraz ust. 5;

7.5. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została
wybrana,  Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

7.6. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
7.7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie

odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.
1.1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
1.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z

dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał,
bądź notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby
upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.



80-751 GDAŃSK, UL. OŁOWIANKA 9-13
CENTRALA TEL. +48 58 301 86 11

SEKRETARIAT TEL. +48 58 320 33 58
e-mail: sekretariat@cmm.pl

www.nmm.pl

Projekt „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap
2)” realizowany w ramach

Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Operator zadania Narodowy Instytut Audiowizualny.

1.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma oferty.
2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej,

na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką zapewniającą czytelność Oferty.
2.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez Wykonawcę.
2.3. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści muszą być parafowane oraz datowane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.

2.4. Oferta musi być złożona w oryginale. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę, z
zastrzeżeniem Rozdziału VI ust. 1 pkt. 1.4 SIWZ, mogą być składane w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

2.6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w
zamkniętej i nie prześwitującej kopercie.

2.7. Koperta z ofertą  powinna być opatrzona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz
adnotacją:

Postępowanie nr ZP/27-08/PN/2014 - Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie cyfrowej inwentaryzacji zespołu zabytkowych łodzi ludowych ze
zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Centralne
Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2).”

Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 27.05.2014 r.

3. Zawartość merytoryczna oferty.
3.1.Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do

SIWZ wraz z załącznikami, tj. zawierać wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w tym
wzorze.

3.2.oferty należy dołączyć aktualne dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ.
4. Zmiana lub wycofanie oferty.

4.1.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany powinny być złożone w formie i według zasad dotyczących złożenia oferty, z
dopiskiem ZMIANA OFERTY.

4.2.Wycofanie oferty z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o
wycofaniu oferty, doręczonego Zamawiającemu przed terminem otwarcia ofert.
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5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

5.1.Wykonawca może zastrzec w ofercie, że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje te powinny być wyodrębnione i zamieszczone w
załączniku do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy PZP.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Oferty oceniane będą w oparciu o kryterium ceny.

L.p. Nazwa kryterium Waga

1. Cena 100%

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

Cmin

X = x 100 pkt
Co

gdzie:

X – ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium „cena”,
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert,
Co – cena ocenianej oferty.

2. Punktacja  jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postępowaniu
zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej.

3. 100 % (waga kryterium „cena”) oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100
punktów w ramach kryterium ceny.

4. Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Termin i warunki płatności.

1. Cena oferty obejmować będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji
zamówienia określonego w ofercie. Cenę oferty stanowi cena brutto.
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2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
3. Cena oferty powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty zawierać będzie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie
można wykonać przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie opłaty, zysk, narzuty,
ewentualne upusty, należny podatek VAT, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

5. Wykonawca podając w ofercie cenę (cenę brutto) obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze
stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty.

6. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest
ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty,
doliczy do przedstawionej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od
wielkości zamówienia.

9. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w
złotych polskich.

10.Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, podstawą płatności kwot wynagrodzenia
Wykonawcy będą każdorazowo prawidłowo i rzetelnie wystawione na Zamawiającego faktury
Wykonawcy. Na każdej fakturze powinien znajdować się numer niniejszej umowy.

11.Termin płatności faktur Wykonawcy ustalony jest na 30 dni od daty ich doręczenia jej
Zamawiającemu.

12.Płatności faktur dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, w

Sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2014 r. do godziny: 9:30 (decyduje
data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego).

2. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

2.1. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 27.05.2014 r. o godzinie 10:00 w  siedzibie
Zamawiającego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13 w pokoju nr 237 .

2.2. Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy PZP.
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X. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Istotne postanowienia umowy.

1. Istotne postanowienia umowy tj. załącznik nr 3 stanowi integralną część SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94
ust. 2 PZP.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian umowy.
Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu:
3.1.zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku
ustawowej zmiany podatku VAT - w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian;

3.2.w przypadku, gdy zmiana jest uzasadniona ze względu na postęp technologiczny rozwiązań;
zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był
dokonany wybór Wykonawcy

3.3.zmiana, której wprowadzenie  będzie skutkować uzyskaniem właściwego efektu funkcjonalno
– użytkowego, w szczególności zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych przez Zamawiającego w SIWZ – pod warunkiem uzyskania efektu co najmniej
na tym samym poziomie technicznym lub jakościowym lub funkcjonalnym.

3.4.zmiana, której wprowadzenie spowoduje obniżenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia;

4. Zmiany mogą być zainicjowane zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Realizacja na
podstawie zmian wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej.
Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę,
nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Pzp w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują faksem z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku porozumiewania się za pośrednictwem faksu każda ze stron, na żądanie drugiej,
jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia faksu na piśmie.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania
oferty.

4. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie oraz drogą
elektroniczną.

5. W zakresie określonym w ust. 1 powyżej zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
6. Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej te informacje, do których

umieszczania na stronie internetowej obligują przepisy ustawy Pzp.
7. Korespondencję należy kierować na adres:

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk
z dopiskiem: Zamówienia publiczne
numer faksu: 58 301 84 53
Godziny pracy Zamawiającego: 8:00 – 16:00.

8. Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
a) Marcin Kłos - Koordynator projektu, Kierownik Działu Informatyzacji Muzeum;
b) Dominik Boratyński – Główny specjalista ds. zamówień publicznych.

9. Wykonawcy, którzy o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ubiegają
się wspólnie, winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona

będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
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1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej.

2. Wszelkie kwestie związane z wnoszeniem środków ochrony prawnej reguluje Dział VI „Środki
ochrony prawnej” ustawy PZP.

Załączniki:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2) Formularz oferty wraz z załącznikami:

1. Wykaz głównych usług;
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
3. Wykaz urządzeń;

3) Istotne postanowienia umowy.
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Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na „Cyfrową inwentaryzację zespołu
zabytkowych łodzi ludowych ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”,
w ramach realizacji zadania „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie
(etap 2)” finansowanego ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+.
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1. Informacje wstępne

Cyfrowa inwentaryzacja kolekcji 14 łodzi ludowych w Muzeum Rybołówstwa w Helu ma na celu
stworzenie pełnej dokumentacji technicznej jednostek dla potrzeb:

a) konserwatorskich – tj. na dostarczeniu możliwie pełnej informacji o parametrach fizycznych,
a tym samym stanie zachowania jednostek oraz zapewnieniu danych do ewentualnych prac
porównawczych, konserwatorskich, w tym również rekonstrukcyjnych; uzyskana
dokumentacja ma zapewnić możliwość wykonania i wymiany pojedynczego elementu
konstrukcyjnego w przypadku jego uszkodzenia bądź nieodwracalnej degradacji;

b) ewidencyjnych – tj. na dostarczeniu informacji o parametrach fizycznych i technicznych
jednostek służącym pracy dokumentacyjnej, naukowej i badawczej;

c) udostępniania – tj. wykorzystaniu uzyskanych danych do upowszechniania wiedzy o
jednostkach w społeczeństwie, między innymi przez publikację w katalogach online,
tworzeniu animacji, rozszerzonej rzeczywistości, powtórnego wykorzystania etc.

Zastosowanie w nazwie przedmiotu zamówienia terminu „inwentaryzacja” jest działaniem celowym i
ma za zadanie wskazanie rangi i przeznaczenia wykonywanej dokumentacji cyfrowej, która musi być
wykonana w sposób rzetelny, zgodny z rzeczywistością i najlepszymi praktykami w tym zakresie, z
uwzględnieniem parametrów wskazanych w punkcie drugim.

1.1. Lokalizacja obiektów

Kolekcja zabytkowych łodzi ludowych eksponowana jest w Muzeum Rybołówstwa Helu stanowiącym
oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Adres oddziału:

Muzeum Rybołówstwa
Bulwar Nadmorski 2
84-150 Hel
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Projekt „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap
2)” realizowany w ramach

Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Operator zadania Narodowy Instytut Audiowizualny.

Fig. 1 Fragment mapy Helu z lokalizacją Oddziału (źródło: Google Maps).

Szczegółowa informacja o lokalizacji oddziału zamieszczona jest na stronie
http://www.cmm.pl/muzeum-rybolowstwa.

Fig. 2 Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział NMM. Widok od ul. Morskiej. W głębi po lewej widoczne jednostka HEL.27 (z białą
nadbudówką).
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Fig. 3 Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział NMM. Skansen, widok na lewą stronę. Widoczne łodzie (od lewej): HEL.27 (fragment),
CHA.32, CHA.11, KAR.4, DĘB.5, PUC.16.

Fig. 4 Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział NMM. Skansen, widok od ul. Wiejskiej. Widoczne (od prawej): Sadz(2), Sadz(1), KUZ.6,
PUC.16, DĘB.5, KAR.4, CHA.11, CHA.32 (fragment).
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Fig. 5 Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział NMM. Skansen, widok na prawa stronę. Widoczne (od lewej): KUZ.49 i HEL.7 oraz nie objęta
skanowaniem „Dziunia” (w głębi z nadbudówką).

Fig. 6 Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział NMM. Wnętrze. Widoczne (od lewej): BOR.7, MECH-14, Czołn.
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Łodzie zlokalizowane są na obszarze skansenu otaczającego poewangelicki kościół stanowiący
siedzibę oddziału. Trzy łodzie umieszczone są we wnętrzu budynku.

Należy zaznaczyć, że dostęp do stępki i części przystępkowych łodzi eksponowanych na zewnątrz w
kilku przypadkach może być utrudniony, przy czym jak wynika z dokumentacji fotograficznej łodzie
umieszczone są na drewnianych podkładach kilka do kilkunastu centymetrów nad poziomem gruntu.
W związku z eksponowaniem obiektów na wolnym powietrzu, należy uwzględnić konieczność
usunięcia liści i piasku nanoszonych przez wiatr z wnętrz kadłubów przed rozpoczęciem prac. W tym
celu każdorazowo należy uzgodnić kwestię oczyszczenia z kierownikiem administracyjnym obiektu.

W przypadku konieczności przesunięcia którejkolwiek z łodzi należy zgłosić taka potrzebę
kierownikowi administracyjnemu i w żadnym wypadku nie podejmować takich prac samodzielnie.

Realizacja skanowania wymaga każdorazowo ustalenia pobytu na terenie Muzeum z kierownikiem
administracyjnym obiektu.

Wykonawca uwzględni ewentualne utrudnienia związane z remontem w harmonogramie, tak aby nie
miały wpływu na terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Fig. 7 Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział NMM. Aktualne rozmieszczenie obiektów wraz z wskazaniem nazwy zaznaczone na niebiesko
(źródło Google Maps).
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1.2. Obiekty i ich specyfika

Przedmiotem dokumentacji jest zespół 14 łodzi ludowych pochodzących z pierwszej połowy i
początku drugiej połowy XX wieku. Wszystkie łodzie zbudowano na obszarze obecnej Polski i
stanowią świadectwo tradycji szkutniczych obszaru wybrzeża Bałtyku. Zespół łodzi stanowi część
większej kolekcji w zbiorach Muzeum, a powodem dla którego przewidziano je do skanowania w
pierwszej kolejności jest fakt eksponowania na otwartej przestrzeni, a co z tym się wiąże narażenie na
oddziaływanie warunków atmosferycznych powodujących degradację materiału, z którego je
wykonano.

Wszystkie łodzie wykonane są z drewna dębowego z dodatkowymi elementami metalowymi (ściągi,
poprzeczki, etc.) i w większości pokrywane corocznie substancjami konserwującymi typu PEG. Pięć
jednostek nie posiada zewnętrznych powłok malarskich, podczas gdy burty pozostałych malowane są
co najmniej w dwóch kolorach. Stan zachowania powłok jest różny. Łodzie pozbawione są silników,
wałów i śrub. Dwie z trzech łodzi eksponowanych we wnętrzu oddziału posiadają maszty i żagle,
łodzie eksponowane na zewnątrz są ich pozbawione. Dla jednostek posiadających maszty i żagle
dokumentacja zostanie przeprowadzona wraz z nimi w pozycji roboczej (rozwiniętej).

Poza Czołnem łebskim, który posiada unikatową budową poszycia dziobnicy i tylnicy, oraz sadzami –
które stanowią jednostki transportowe do przewożenia złowionych ryb, konstrukcja zespołu łodzi ma
dość klasyczny charakter. Wśród nich wyróżnia się największa z jednostek - kuter pławnicowy HEL.27,
wyposażony w pokład i sterówkę (nadbudówkę), którego poszycie wykonane jest z wąskich listewek
(poszycie listewkowe). Z tego względu dokumentacja jednostki HEL.27 realizowana będzie z pewnymi
odstępstwami w stosunku do pozostałych trzynastu jednostek, zwłaszcza jeśli chodzi o sporządzanie
dokumentacji rysunkowej i skanowanie każdego elementu, głównie ze względu na prawdopodobny
brak dostępu do tych elementów od strony wnętrza kadłuba. Jednostki (poza Hel.27) posiadają od 2
do 13 pasów poszycia, długość od 4,60 m do 8,52 m, przy szerokości od 1,35 m do 3,32 m.

Stan zachowania poszczególnych obiektów jest zróżnicowany, z tego względu również różny będzie
zakres prac interpretacyjnych przy tworzeniu modelu pełnoplastycznego z uzupełnionymi
brakującymi elementami (więcej o tym w punkcie 3. Modele 3D podpunkt c).

Muzeum nie dysponuje dokumentacją projektową jednostek, głównie ze względu na fakt, że tak owa
nie została nigdy stworzona dla większości z dokumentowanych łodzi.



80-751 GDAŃSK, UL. OŁOWIANKA 9-13
CENTRALA TEL. +48 58 301 86 11

SEKRETARIAT TEL. +48 58 320 33 58
e-mail: sekretariat@cmm.pl

www.nmm.pl

Projekt „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap
2)” realizowany w ramach

Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Operator zadania Narodowy Instytut Audiowizualny.

1.2.1. Łódź (BOR.14) CMM/BO/331 „Łódź rybacka z Boru” (długość 5,6 m, szerokość 2,2 m,
wysokość 0,8 m); kolor: czarny, górny pas poszycia i mocnice żółte; 9 pasów poszycia;
skanowanie z rozstawionym masztem i żaglem rozprzowym; skanowanie wewnątrz budynku

Fig. 8-9 Łódź BOR.14.
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1.2.2. Łódź (CHA.11) Pomocnicza łódź rybacka (długość 4,95, szerokość 1,68); kolor: poszycie i
zestaw trzonowy do pasa poprzedzającego ostatni – czerwone, ostatni pas poszycia – żółty; 6
pasów poszycia; skanowanie w skansenie.

Fig. 10-13 Łódź CHA.11.
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1.2.3. Łódź (CHA.32) Łódź rybacka (długość 4,60, szerokość 1,86); kolor: poszycie i zestaw trzonowy
do pasa poprzedzającego ostatni – ciemnoczerwone, ostatni pas poszycia – żółty;  7 pasów
poszycia; skanowanie w skansenie

Fig. 14-16 Łódź CHA.32.
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1.2.4. Łódź (CZOŁN) CMM/BO/348 Czołn łebski (długość 7,0 m, szerokość 1,35 m, wysokość 0,6 m;
kolor – czarny; 2 pasy poszycia; bardzo nietypowa (unikalna) dziobnica i tylnica; skanowanie z
rozstawionym masztem i żaglem rejowym; skanowanie wewnątrz budynku;

Fig. 17-19 Łódź Czołn łebski.
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1.2.5. Łódź (DĘB.5) CMM/BO/352/1-4 Łódź rybacka tzw. „Pomeranka” (długość 8,52 m, szerokość
2,82 m, wysokość 1,77 m); kolor: 5,5 pasa poszycia – czarne, górne 3,5 pasa – żółte; 8 pasów
poszycia; skanowanie w skansenie

Fig. 20-22 Łódź DĘB.5.
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1.2.6. Łódź (HEL.7) Motorowa łódź rybacka (długość 6,24 m, szerokość 2,45 m; wysokość boczna
1,05 m); 9 pasów poszycia; kolor: do 5 pasa poszycia zdarta farba (resztki czerwonej, zielonej,
niebieskiej), 4 górne pasy poszycia – żółte; fragment pokładu dziobowego; skanowanie w
skansenie

Fig. 23-25 Łódź HEL.7.



80-751 GDAŃSK, UL. OŁOWIANKA 9-13
CENTRALA TEL. +48 58 301 86 11

SEKRETARIAT TEL. +48 58 320 33 58
e-mail: sekretariat@cmm.pl

www.nmm.pl

Projekt „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap
2)” realizowany w ramach

Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Operator zadania Narodowy Instytut Audiowizualny.

1.2.7. Łódź (HEL.27) CMM/OR/NW/56 Kuter pławnicowy (długość 8,24, szerokość 3,32); kolor:
dolna część kadłuba – czerwony, pas na wysokości pokładu – zielony, powyżej pokładu –
żółty, nadbudówka – biało-niebieska;  posiada nadbudówkę i pokład <w związku z słabym
stanem pokładu wykonawca ustali z zamawiającym sposób skanowania części wewnętrznej
kadłuba poniżej pokładu, w uzasadnionym przypadku możliwość rezygnacji z tej części
skanowania>; skanowanie w skansenie

Fig. 26-28 Łódź HEL.27.
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1.2.8. Łódź (KAR.4) CMM/BO/479 Pomocnicza łódź rybacka (długość 5,36 m, szerokość 2,06 m,
wysokość 0,66 m); kolor: czarny; 7 pasów poszycia; skanowanie w skansenie

Fig. 29-31 Łódź KAR.4
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1.2.9. Łódź (KUZ.6) Łódź rybacka (długość 5,60 m, szerokość 2,15 m, wysokość 0,75 m); kolor:
czarny poza ostatnim pasem poszycia i mocnicą (żółte); 8 pasów poszycia; skanowanie w
skansenie

Fig. 32-37 Łódź KUZ.6.
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1.2.10. Łódź (KUZ.49) Motorowa łódź rybacka „Normandia” (długość 7,8 m, szerokość 3 m,
zanurzenie 1 m); kolor zielony – stępka do 3 pasa poszycia, częściowo od 4 do 10 pasa (na
śródokręciu), żółty - górne 4 pasy poszycia, ponadto częściowo 5 do 10 pasa; 13 pasów
poszycia, ster; skanowanie w skansenie

Fig. 38-40 Łódź KUZ.49
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1.2.11. Łódź (Mech-14) CMM/BO/345/A Łódź rybacka zatokowa z Zatoki Puckiej (Mechlinki) (długość
5,52 m, szerokość 2,1 m, wysokość 0,6 m); kolor: czarny, ostatni pas poszycia – żółty; 6 pasów
poszycia; skanowanie wewnątrz budynku

Fig. 41-42 Łódź MECH-14.
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1.2.12. Łódź (PUC-16) CMM/BO/423 Łódź rybacka (długość 5,28 m, szerokość 1,88 m, wysokość 0,56
m); kolor: czarny; 7 pasów poszycia; skanowanie w skansenie

Fig. 43-46 Łódź PUC.16.
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1.2.13. Łódź (SADZ/1) CMM/OR/219 Sadz do przechowywania żywych węgorzy (długość:
5,44 m, wysokość: 0,75 m,); kolor: czarny; 7 pasów poszycia; sadz zamknięty od
góry; skanowanie w skansenie

Fig. 47-50 Łódź SADZ/1.
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1.2.14. Łódź (SADZ/2) CMM/OR/262 Sadz do przechowywania żywych węgorzy (długość ok 6 m);
kolor: czarny; 5 pasów poszycia; brak dna; sadz zamknięty od góry; skanowanie w skansenie

Fig. 51-54 Łódź SADZ/2.
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1.3. Karta londyńska

Wydana przez instytut Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 roku w wersji polskiej Karta
Londyńska określa zasady dotyczące komputerowych metod wizualizacji dziedzictwa kulturowego
(oryginał: The London Charter for the Computer-based Visualisation of Cultural Heritage, pod red.
Hugh Denard, King’s College London, 7 lutego 2009. Zob. www.londoncharter.org). Wskazuje
kluczowe aspekty, które należy uwzględnić przystępując do projektu wizualizacji cyfrowej obiektów
dziedzictwa kulturowego. Należy zapoznać się z dokumentem jeszcze na etapie składania oferty
oceniając czy oferowana metoda umożliwia realizację wskazanych w niniejszym załączniku celów. W
przypadku realizacji zamówienia należy stosować jej wytyczne między innymi realizując szczegółowa
dokumentację procesu wizualizacji.

2. Skanowanie

Skanowanie należy przeprowadzić skalibrowanym urządzeniem zapewniającym dokładność
pomiaru 1 punkt na milimetr kwadratowy (rozdzielczość przestrzenna punktów). Dopuszczalny
błąd pomiaru nie może przekraczać 5 mm (niepewność pomiaru).

Skanowaniu należy poddać cały zabytek, tak z zewnątrz jak i wewnątrz kadłuba, co pozwoli określić
między innymi grubość poszycia w dowolnym jego punkcie.

Poszczególne pliki z danymi wyjściowymi w postaci chmur punktów zebranymi podczas skanowania
należy opisywać zgodnie z wskazaniami zawartymi w punkcie 2.1. Nazewnictwo plików.

Podczas prac należy stosować się bezwzględnie do zaleceń zawartych w tzw. Karcie Londyńskiej
(patrz punkt 1.3 powyżej).

2.1. Raporty dzienne

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania na bieżąco raportów ze skanowania zawierających
paradane (metadane techniczne) procesu tworzenia odwzorowania cyfrowego obiektów.
Wspomniane paradane muszą obejmować co najmniej:

1. Dane technika obsługującego skaner
2. Nazwa użytego skanera
3. Data ostatniej kalibracji
4. Ustawiona dokładność
5. Liczba wykonanych skanów w ciągu dnia
6. Lista nazw utworzonych plików (zgodnie z nazewnictwem wskazanym w punkcie 2.2)
7. Skanowane obiekty (kody wskazane w punkcie 2.2)
8. Pogoda (np.: słonecznie, bez zachmurzenia, średnie zachmurzenie, duże zachmurzenie,

deszczowo)
9. Średnia Temperatura w godzinach pracy urządzenia
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Raport należy przesłać drogą elektroniczną (na adres wskazanej w umowie osoby do kontaktu ze
strony Zamawiającego) najpóźniej następnego dnia do godziny 12:00 po realizacji skanowania w dniu
poprzednim.

2.2. Nazewnictwo plików

Pliki z danymi wyjściowymi zebranymi podczas skanowania w postaci chmur punktów należy nazywać
według następującego schematu:

SkrótNazwyJednostki_Burta_Strona_CzęśćKadłuba_NumerSkanu

Przyjęty schemat zawiera w nazwie 5 istotnych informacji:

a) Nazwę jednostki której dotyczy skan
Należy stosować następujące kody nazw jednostek (podane poniżej pogrubioną czcionką):
1. BOR14 – dla (BOR.14) CMM/BO/331 Łódź rybacka z Boru
2. CHA11 – dla (CHA.11) Pomocnicza łódź rybacka
3. CHA32 – dla (CHA.32) Łódź rybacka
4. CZOLN – dla (CZOŁN) CMM/BO/348 Łódź typu czołn łebski
5. DEB5 – dla (DĘB.5) CMM/BO/352/1-4 Łódź rybacka tzw. „Pomeranka”
6. HEL7 – dla (HEL.7) Motorowa łódź rybacka
7. HEL27 – dla (HEL.27) CMM/OR/NW/56 Kuter pławnicowy
8. KAR4 – dla (KAR.4) CMM/BO/479 Pomocnicza łódź rybacka
9. KUZ6 – dla (KUZ.6) Łódź rybacka
10 KUZ49 – dla (KUZ.49) Motorowa łódź rybacka „Normandia”
11 MECH14 – dla (MECH-14) CMM/BO/345/A Łódź rybacka zatokowa z Zatoki Puckiej
12 PUC16 – dla Łódź (PUC-16) CMM/BO/423 Łódź rybacka
13 SADZ1 – dla Łódź (SADZ/1) CMM/OR/219 Sadz do przechowywania żywych węgorzy
14 SADZ2 – dla Łódź (SADZ/2) CMM/OR/262 Sadz do przechowywania żywych węgorzy

b) Burtę na której wykonano skan
Należy stosować następujące kody oznaczeń burt:
LB – Lewa Burta
PB – Prawa Burta
WG – w  przypadku skanu wykonanego z góry (Widok z Góry)
WD - w przypadku skanu wykonanego od dna (części stępkowej) (Widok z Dołu)

c) Strona (wewnątrz/zewnątrz) kadłuba
Należy stosować następujące kody oznaczeń stron kadłuba:
W – strona wewnętrza
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Z – strona zewnętrzna

d) Część kadłuba na której wykonano skan
Należy stosować następujące kody oznaczeń części kadłuba:
DZ – Dziób
SE – Śródokręcie
DS – Dziób + Śródokręcie (ewentualnie Śródokręcie + Dziób)
RU – Rufa
RS – Rufa + Śródokręcie (ewentualnie Śródokręcie + Rufa)
CK – Kadłub na całej długości  (Dziób + Śródokręcie + Rufa lub w odwrotnej kolejności)

e) Numer porządkowy skanu
Należy stosować trzycyfrowe oznaczenie numeru porządkowego skanu, przy czym dla cyfr 1-
9 należy je poprzedzić cyframi 00 (001, 002, 003, …, 009), dla numerów od 10 do 99 jedną
cyfrą 0 (010, 011, 012,…, 099).

Przykładowy zapis:

CHA32_LB_Z_SE_005
Powyższy zapis oznacza: skan numer 5 jednostki CHA32, wykonany na zewnętrznej stronie
śródokręcia lewej burty
Poszczególne kody: CHA32 - kod jednostki odnoszący się do łodzi CHA32 - (CHA.32) Łódź rybacka; LB
– Lewa Burta; Z – strona zewnętrzna (obrys); SE – śródokręcie; skan numer 5.

Nazwy należy zapisywać wielkimi literami, bez polskich znaków diakrytycznych oraz bez spacji.
Dokumentację poszczególnych jednostek należy prowadzić w oddzielnych folderach nazwanych
wskazanymi powyżej kodami nazw jednostek. Więcej o tym w punkcie 5.1.

3. Modele 3D

Modele zostaną opracowane w następujących wariantach (dla każdej z jednostek):

a) model w formie chmury punktów złożony z danych wyjściowych uzyskanych w trakcie
poszczególnych skanowań;

b)  model pełnoplastyczny bez tekstur w oparciu o model wskazany powyżej (w podpunkcie a);

c) uproszczony model powierzchniowy, szczelny, służący za podstawę do obliczeń hydrostatycznych;
jest to model, w którym w związku z koniecznością „uszczelnienia konstrukcji” (uzupełnienie ubytków
w poszyciu kadłuba aby stanowił całość możliwie zbliżoną do chwili eksploatacji) dopuszczalna jest
interpretacja danych i ich modelowanie w sposób odbiegający od stanu faktycznego;
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d) model pełnoplastyczny bez tekstur uzupełniony o brakujące elementy (zaznaczone wyraźnie innym
kolorem niż dane ze skanowania), w taki sposób, że jednostka tworzy spójną całość możliwie
przybliżoną do okresu eksploatacji; jest to model, w którym dopuszczalna jest interpretacja danych i
ich modelowanie w sposób odbiegający od stanu faktycznego;

e) model pełnoplastyczny z teksturami (w kolorze).

4. Dokumentacja techniczna (dokument do publikacji)

Dokumentacja techniczna jest obok skanów i modeli 3D trzecim najważniejszym elementem
projektu. Jej zakres i wysoki poziom szczegółowości wynika z inwentaryzacyjnego charakteru
dokumentacji. Wiąże się to z zapewnieniem możliwość odtworzenia pojedynczego elementu kadłuba
każdej z dokumentowanych jednostek na podstawie wytworzonych rysunków i wymiarów. Stąd
poszczególne rysunki nie mogą mieć charakteru modelowego bądź ilustracyjnego jedynie dla
zobrazowania elementu, ale muszą zapewnić możliwość „czytania” prawdziwych informacji z
rysunku.

Dokumentacja techniczna zostanie sporządzona w języku polskim i angielskim.

4.1 Zakres dokumentacji

W zakres dokumentacji technicznej wchodzi (wykonawca samodzielnie przeprowadzi numerację
rozdziałów i podrozdziałów):

a.) Strona tytułowa

b.) Wprowadzenie
b.1) opis firmy realizującej zamówienie z wskazaniem doświadczenia w zakresie realizowanego
zadania (maksymalnie 1 strona);
(b.2) zastosowana metodyka – szczegółowy opis użytej metody skanowania, wraz z wskazaniem
dlaczego właśnie taką metodę przyjęto; porównanie z tradycyjnymi metodami dokumentacji; w
przypadku modelowania  brakujących elementów należy wskazać metodę według jakiej
wykonywano brakujące elementy;
(b.3) zastosowane urządzenia – charakterystyka użytych urządzeń jak skaner, statyw, aparat,
znaczniki, w tym także programów do obróbki graficznej (wraz z ewentualnymi zdjęciami
wykonanymi podczas dokumentacji i obróbki danych wskazanym sprzętem w ramach
realizowanego projektu);
(b.4) przebiega prac
- harmonogram wraz z liczbą skanów w poszczególnych dniach (w oparciu o raporty dzienne);
- wskazanie z ilu pozycji wykonano skanowanie i ile skanów wykonano w sumie dla opracowanej
jednostki;
- wskazanie ewentualnych problemów i trudności;
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- wskazanie jakich elementów nie udało się zeskanować i wyjaśnienie dlaczego;
- dokumentacja fotograficzna (co najmniej 5 zdjęć) z procesu dokumentacji jednostki;

c.) Zgodność z wytycznymi Karty londyńskiej (opis zostanie dostarczony przez Zamawiającego);

d.) Rysunki techniczne:
d.1) widok od lewej burty (wraz z liniami teoretycznymi);
d.2) widok od prawej burty (wraz z liniami teoretycznymi);
d.3) widok od dziobu (wraz z liniami teoretycznymi);
d.4) widok od rufy (wraz z liniami teoretycznymi);
d.5) widok od góry (wraz z liniami teoretycznymi);
d.6) widok od dołu (wraz z liniami teoretycznymi);
d.7) widok izometryczny;
d.8) widok od góry z uwzględnieniem usztywnień wzdłużnych i poprzecznych i ich widocznych

wymiarów;
d.9) przekrój poprzeczny w części dziobowej – z wyszczególnieniem wymiarów klepek pasów

poszycia, mocnic, usztywnień wzdłużnych i poprzecznych oraz stępki w miejscu przekroju
(wysokość, szerokość);

d.10) przekrój poprzeczny w śródokręciu – z wyszczególnieniem wymiarów klepek pasów
poszycia, mocnic, usztywnień wzdłużnych i poprzecznych oraz stępki w miejscu przekroju
(wysokość, szerokość);

d.11) przekrój poprzeczny w części rufowej – z wyszczególnieniem wymiarów klepek pasów
poszycia, mocnic, usztywnień wzdłużnych i poprzecznych oraz stępki w miejscu przekroju
(wysokość, szerokość);

d.12) rysunek zestawu trzonowego (stewy + stępka) wraz z wymiarami;
d.13) rysunek zestawu trzonowego wraz z usztywnieniami wzdłużnymi i poprzecznymi bez pasów

poszycia (szkielet);

e.) Chmura punktów:
e.1) rzut izometryczny
e.2) przekrój poprzeczny w części dziobowej – z wyszczególnieniem wymiarów klepek pasów

poszycia (wysokość, szerokość);
e.3) przekrój poprzeczny w śródokręciu – z wyszczególnieniem wymiarów klepek pasów poszycia

(wysokość, szerokość);
e.4) przekrój poprzeczny w części rufowej – z wyszczególnieniem wymiarów klepek pasów

poszycia (wysokość, szerokość);

f.) Model 3D:
f.1) model 3D bez tekstur w oparciu o zebraną chmurę punktów (widok izometryczny)
f.2) model 3D bez tekstur w oparciu o zebraną chmurę punktów (widok od lewej burty)
f.3) model 3D bez tekstur w oparciu o zebraną chmurę punktów (widok od prawej burty)
f.4) model 3D bez tekstur w oparciu o zebraną chmurę punktów (widok od góry)
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f.5) model 3D bez tekstur w oparciu o zebraną chmurę punktów (widok od dołu)
f.6) model 3D pełnoplastyczny bez tekstur (dodane brakujące fragmenty w miejscach ubytków

kadłuba i usztywnień – uzupełnienia zaznaczone wyraźnie innym kolorem) (widok
izometryczny)

f.7) model 3D pełnoplastyczny bez tekstur (dodane brakujące fragmenty w miejscach ubytków
kadłuba i usztywnień – uzupełnienia zaznaczone wyraźnie innym kolorem) (widok od lewej
burty)

f.8) model 3D pełnoplastyczny bez tekstur (dodane brakujące fragmenty w miejscach ubytków
kadłuba i usztywnień – uzupełnienia zaznaczone wyraźnie innym kolorem) (widok od prawej
burty)

f.9) model 3D pełnoplastyczny bez tekstur (dodane brakujące fragmenty w miejscach ubytków
kadłuba i usztywnień – uzupełnienia zaznaczone wyraźnie innym kolorem) (widok od góry)

f.10) model 3D pełnoplastyczny bez tekstur (dodane brakujące fragmenty zaznaczone wyraźnie
innym kolorem) (widok od dołu)

f.11) model 3D pełnoplastyczny z teksturami (widok izometryczny)
f.12) model 3D pełnoplastyczny z teksturami (widok od lewej burty)
f.13) model 3D pełnoplastyczny z teksturami (widok od prawej burty)
f.14) model 3D pełnoplastyczny z teksturami (widok od góry)
f.15) model 3D pełnoplastyczny z teksturami (widok od dołu)

g.) Wymiarowanie:
g.1) tabela wymiarów podstawowych tj. długość całkowita, szerokość w 3 miejscach pomiaru, (w

tym maksymalna), wysokość w 3 miejscach pomiaru (w tym maksymalna)
g.2) tabela referencyjna wymiarów dla każdego elementu kadłuba, wykonana według poniższych

zasad.
Uwaga: dla każdej łodzi należy sporządzić rysunki ideowe z oznaczeniem poszczególnych klepek

poszycia oraz usztywnień, aby w oparciu o tabele i rysunek możliwe było zlokalizowanie
elementu na zabytku.

Uwaga: dla kutra pławnicowego HEL27 nie ma konieczności podawania wymiarów
poszczególnych elementów poszycia.

Przyjęte skróty:
D – dennik
G - gródź
KP – klepka poszycia
Ł - ławka
M – mocnica
S - sadz
Sd – stewa dziobowa
Sr – stewa rufowa
St – stępka
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Wr – wręg
Wz – wzdłużnik
W przypadku występowania elementów, które nie zostały uwzględnione w powyższej liście, skrót
należy ustalić z Zamawiającym.

Przykładowy zapis Wr-2LB – oznacza drugi w kolejności wręg od dziobu na Lewej Burcie>;
Klepki poszycia liczyć od pasa przystępkowego <przyjąć jako pas nr 1>, przy czym jeśli pas liczy
więcej niż jedną klepkę należy nadawać mu oznakowanie identyfikacyjne według zasady: KP-1LB/1
– pierwsza klepka poszycia od strony dziobu pierwszego pasa poszycia Lewej Burty, KP-3PB/2 –
druga klepka poszycia od strony dziobu trzeciego pasa poszycia Prawej Burty);

h.) Obliczenia techniczne
Na podstawie uzyskanych danych geometrycznych należy wykonać obliczenia określające m.in.
dane hydrostatyczne, które zostaną przedstawione w formie graficznej (krzywe hydrostatyczne) i
tabelarycznej. Należy uwzględnić co najmniej:
- wyporność (formy kadłuba) w wodzie morskiej,
- powierzchnię przekroju wodnicowego,
- położenie środka wyporu,
- zmianę wyporności przypadającą na jednostkę zanurzenia,
- krzywa przekrojów wrężnicowych
- skala Bonjeana
- współczynniki pełnotliwości kadłuba,
- stateczność, w tym: wysokość metacentryczna i krzywa ramion prostujących.

W związku z brakiem dokumentacji projektowej dla dokumentowanych jednostek (budowano je
zgodnie z tradycją szkutniczą) pewne dane będą musiały być przyjęte przez Wykonawcę teoretycznie
na potrzeby obliczeń. Każdorazowo należy wyraźnie wskazać w dokumentacji, że parametr taki został
przyjęty teoretycznie na wyżej wskazane potrzeby.
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5. Publikacja materiałów

5.1. Dokumentacja cyfrowa

Materiały cyfrowe należy dostarczyć na dwóch dyskach przenośnych. Pełną strukturę folderów należy
przygotować według zestawienia wskazanego w Fig. 55 i 56.

Fig. 55 Nazewnictwo folderów.

Dane cyfrowe należy przygotować w następujących formatach:
- dla chmur punktów w formacie zapewniającym odtworzenie przy użyciu powszechnie dostępnych
narzędzi, jak np. formaty pts, ptx, asc;
- dla modeli 3D przetworzonych, w tym z teksturami w formacie zapewniającym odtworzenie przy
użyciu powszechnie dostępnych przeglądarek np. format obj;
- dla dokumentacji technicznej (opracowanie): PDF;
- dla publikacji w Internecie modeli 3D: 3D_PDF  i HSF.
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5.2. Dokumentacja papierowa

Dla każdej jednostki należy dostarczyć 3 wydrukowane egzemplarze dokumentacji technicznej o
następującej charakterystyce:

a.) wersja językowa: polska
b.) czcionka Times New Roman 13, odstęp 1,5, tekst wyjustowany
c.) numeracja stron w dolnym prawym rogu
d.) wydruk w kolorze
e.) kartki drukowane tylko po jednej stronie
f.) wydruk rzutów i rysunków pojedynczo na stronie
g.) każdy egzemplarz powinien być oprawiony introligatorsko w twardą oprawę (w kolorze

granatowym, czarnym bądź bordowym), przy czym wszystkie egzemplarze musza mieć ten
sam kolor oprawy. Na grzbiecie oprawy umieszczone będzie następujące oznaczenie
ułatwiające identyfikacje treści:
Łódź rybacka z Boru (BOR.14) CMM/BO/331
Pomocnicza łódź rybacka (CHA.11)
Łódź rybacka (CHA.32)
Łódź Czołn łebski CMM/BO/348
Łódź rybacka tzw. „Pomeranka” (DĘB.5) CMM/BO/352/A
Motorowa łódź rybacka (HEL.7)
Kuter pławnicowy (HEL.27) CMM/OR/NW/56
Pomocnicza łódź rybacka (KAR.4) CMM/BO/479
Łódź rybacka (KUZ.6)
Motorowa łódź rybacka „Normandia” (KUZ.49)
Łódź rybacka zatokowa (MECH-14) CMM/BO/345/A
Łódź rybacka (PUC-16) CMM/BO/423
Sadz do przechowywania żywych węgorzy CMM/OR/219
Sadz do przechowywania żywych węgorzy CMM/OR/262

W sumie wykonawca dostarczy 42 egzemplarze dokumentacji papierowej.

6. Inne

Wszelkie kwestie nie uwzględnione w niniejszym opisie a wymagające uzgodnień w celu należytej
realizacji zamówienia podlegają uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym bądź Wykonawcą.
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Załącznik nr 2. Formularz ofertowy ZP/27 - ……./PN/2014

………….. dnia…………………………….

pieczątka firmy

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13

80-751 Gdańsk

OFERTA

I. Dane dotyczące Wykonawcy.

Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………………………

Adres siedziby:…………………………………………………………….

NIP: ………………………… REGON : ……………………………………

Tel.: …………………………Faks: ………………………………e-mail: ………………………………

Koordynator (imię, nazwisko) …………………………………………………….tel. kom. ………………………

II. Przedmiot oferty.

Cyfrowa inwentaryzacja zespołu zabytkowych łodzi ludowych ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w
Gdańsku w ramach realizacji projektu „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2).

III. Cena oferty.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za :

Cena netto: …………… …..zł (słownie zł : ………………………………….…….….…………………….)
Cena brutto …………..………….zł (słownie zł : ……………………..….………………………………..)

Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko wykonawcy z
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

IV. Termin wykonania usługi.

Od dnia podpisania umowy do dnia 15.08.2014 r.

V. Załączniki i dokumenty złożone łącznie z ofertą.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
 Pełnomocnictwo w oryginale lub  jego odpis notarialnie poświadczony do reprezentowania

Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez pełnomocnika) - str. …..oferty;
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 pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub  jego odpis notarialnie
poświadczony - str. ..… oferty;

 odpis z właściwego rejestru lub ewidencji - str. .…..oferty;
 wykaz głównych usług – str. ………….oferty;
 poświadczenia – str. ………….oferty;
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - str. ……….oferty;
 wykaz urządzeń – str. ………….oferty;
 Inne: …………….………………………………………………………………….- str. ...…oferty;
 Inne: ………………………………………………………………………………. - str. .…..oferty;
 Inne: ………………………………………………………………………………. - str.  ....oferty ;

VI. Podwykonawcy.

Informujemy, że zamierzamy powierzyć  wykonanie następującej części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(opisać zakres wykonywanych prac)

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

W przypadku nie wypełnienia tego punktu lub w pozostałym zakresie, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wykona zamówienie samodzielnie.

VII. Zgodnie z art. 26 ust 2d) Pzp informujemy, że:
* Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
* należymy do żadnej grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

VIII. Oświadczenia.

Oświadczamy, że:
1. spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
2. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym

przedmiotowi zamówienia;
3. posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowy zamówienia;
4. dysponujemy potencjałem technicznym,
5. dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia znajdujemy się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
6. nie zachodzą wobec nas żadne podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie podpisuje każdy
uczestnik konsorcjum);

7. uważamy się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;
8. przyjmujemy wszystkie postanowienia SIWZ wraz z załącznikami bez zastrzeżeń;
9. w cenie Oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
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10. oświadczamy, iż udzielamy gwarancji i rękojmi za dostarczony towar zgodnie z warunkami określonymi
w umowie.

Oferta została złożona na ……………………………………………….. stronach.

…………………………………………..
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 1
do formularza ofertowego.

ZP/27 - ……/PN/2014

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG*

L.p. Przedmiot zamówienia
Daty wykonania
(od dd-mm-rr-
do dd-mm-rr)

Odbiorca
(nazwa, adres)

1.

2.

3.

*należy załączyć dowody o których mowa w ust. 2 art. 1.1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia
19.02.2013 Dz.u. poz. 231 potwierdzających, że dostawy/usługi wymienione w wykazie zostały wykonane
należycie lub są wykonywane należycie.

Data …………………………
…………………………………………..

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
do formularza ofertowego.

ZP/27 - …../PN/2014

(Pieczęć wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniających wymagania
określone w pkt IV SIWZ oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Postawa do
dysponowania tymi

osobami*

1.

2.

3.

*W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów powinien przedstawić pisemne tj. w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Data …………………………
…………………………………………..

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3
do formularza ofertowego.

ZP/27 - …../PN/2014

Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy zamówienia spełniających wymagania
określone w pkt IV SIWZ oraz informacja o podstawie do dysponowania

Lp. Nazwa
urządzenia

/opis

Nazwa producenta Typ/ rodzaj
urządzenia

Postawa do
dysponowania
urządzeniem *

1.

2.

3.

*należy podać czy:

1) sprzęt stanowi własność wykonawcy,

2) zostanie udostępniony przez podmiot trzeci na czas realizacji zamówienia,

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach technicznych innych podmiotów powinien
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  tych urządzeń na
czas realizacji zamówienia.

Data …………………………
…………………………………………..

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Istotne postanowienia umowy

UMOWA NR ………………………..

zawarta  w  dniu ……………2014 r. w Gdańsku pomiędzy:
Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13,
działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego nr 14/92, Regon 000635075, NIP 583-12-81-033, reprezentowanym przez:
Jerzego Litwina - Dyrektora
Mirosławę Bednarz - Głównego Księgowego
zwanym  dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………….., z siedzibą w ……………………, przy ul.
……………….., zarejestrowanym w ……………………………..Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: ……………., NIP: …………………, REGON: …………………………, kapitał zakładowy
………………….. reprezentowanym przez :

1. ……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego  w Biuletynie
Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia ………..z dnia ……….. r. przeprowadzonego zgodnie z
ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759, ze zm).

I. PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA

§ 1  Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, zgodnie z

ofertą Wykonawcy z dnia ………………… cyfrowej inwentaryzacji zespołu zabytkowych łodzi
ludowych ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku spełniającej wymagania
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „Cyfrowa
inwentaryzacja”).

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa wykonywana będzie w ramach realizacji projektu
„Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)” (dalej: „Projekt”).

3. Zamawiający oświadcza, że Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet
Digitalizacja. Operatorem priorytetu jest Narodowy Instytut Audiowizualny.



80-751 GDAŃSK, UL. OŁOWIANKA 9-13
CENTRALA TEL. +48 58 301 86 11

SEKRETARIAT TEL. +48 58 320 33 58
e-mail: sekretariat@cmm.pl

www.cmm.pl

Projekt „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap
2)” realizowany w ramach

Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Operator zadania Narodowy Instytut Audiowizualny.

str. 52

§  2 Realizacja umowy – informacje ogólne
1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w ramach realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udzielać będzie niezbędnych informacji o przebiegu

procesu realizacji Przedmiotu Umowy. Żądanie przekazania informacji przekazywane będzie w
formie bieżącej wymiany korespondencji pomiędzy na adres poczty elektronicznej Wykonawcy
wskazany w niniejszej Umowie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniechania swoich
podwykonawców i ich pracowników, z pomocy których korzysta przy realizacji swych obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy, jak za działania, uchybienia lub zaniechania własne.

4. W przypadku wykonywania Umowy na terenie Zamawiającego, Wykonawca oraz personel
Wykonawcy, odpowiedzialny za realizację obowiązków wynikających z Umowy zobowiązany jest
do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów i zasad dotyczących pracy na terenie
Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o regulacjach obowiązujących na terenie
Zamawiającego właściwych dla lokalizacji, w której będzie realizowana niniejsza umowa.

§  3  Realizacja umowy – informacje szczegółowe
1. W terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do

przekazania Zamawiającemu harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy. Harmonogram
winien przedstawiać co najmniej następujące działania: planowany termin rozpoczęcia
skanowania, planowany termin przedstawienia Zamawiającemu wersji roboczej modeli i
dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia skanowania, przygotowanie
poszczególnych elementów dokumentacji technicznej, o których mowa  w opisie przedmiotu
zamówienia-Załącznik nr 1 do SWIZ, planowane terminy odbioru Przedmiotu Zamówienia.
Harmonogram, o którym mowa w zdaniu poprzednim podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Po
dokonanych uzgodnieniach Zamawiający  zatwierdzi harmonogram.

2. Dopuszcza się wprowadzanie zmian do Harmonogramu, o ile wprowadzone zmiany nie wpłyną
na ostateczne terminy realizacji: przedmiotu umowy oraz pozostałych obowiązków wynikających
z umowy. Zmiany winny być uzgodnione przez obie strony.

3. Wykonawca, w terminie uzgodnionym w Harmonogramie przedstawi Zamawiającemu wersję
roboczą modeli i dokumentacji. Zamawiający w terminie 10 dni od daty przekazania roboczej
wersji modelu oraz dokumentacji zapozna się z przekazanymi materiałami i będzie przekazywał
na bieżąco uwagi i wykryte błędy.

4. Po wprowadzeniu uwag Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję finalną
dokumentacji (skany, modele 3D, rysunki, dokumentacja techniczna - zgodnie z załącznikiem 1
SIWZ) na 2 nośnikach danych – przenośnych dyskach() oraz w formie papierowej- 3
wydrukowanych egzemplarzy dokumentacji technicznej dla każdej z łodzi (w sumie 42
egzemplarze).

§  4  Realizacja umowy – obowiązki Wykonawcy
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji cyfrowej

14 łodzi ludowych na miejscu ich eksponowania to jest w oddziale Narodowego Muzeum
Morskiego w Helu. Wykonanie dokumentacji obejmuje wykonanie skanów w postaci chmur
punktów (eng. Point Cloud), modeli 3D z tych chmur, modeli z teksturami oraz dokumentacji
technicznej w skład której wchodzą:
a) rysunki techniczne,
b) przekroje,
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c) linie teoretyczne,
d) dane i krzywe hydrostatyczne.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac polegających na wykonaniu dokumentacji
cyfrowej  3D dziedzictwa kulturowego w zakresie określonym niniejszą umową, zgodnie z
wymaganiami tzw. Karty Londyńskiej – wersja 2.1 z dnia 7 lutego 2009 r..

3. Wykonawca wykona dokumentację techniczną dla każdej z łodzi w formie odrębnego
opracowania, zgodnie z § 3 ust. 4 umowy.

4. Wykonawca będzie sporządzał raporty dzienne z zrealizowanych skanowań zgodnie z
wskazaniami w załączniku 1 (punkt 2.1.) do SIWZ.

5. Wykonawca wykona umowę zgodnie z zatwierdzonym przez obie strony Harmonogramem
realizacji, nie później jednak niż do dnia 15 sierpnia 2014 roku.

§  5 Komunikacja
1. Strony oświadczają, iż upoważniają niniejszym do kontaktu w zakresie bieżącej realizacji

niniejszej Umowy:

a) Zamawiający:
…………………………….., tel. ………………., faks: …………………., e-mail:
………………………

b) Wykonawca:
……………………………… tel. ………………., faks: …………………., e-mail:
………………………

2. Zmiana osób wskazanych w ustępie 1 lub ich danych kontaktowych nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna
wobec drugiej strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

II. PRAWA AUTORSKIE

§  6 Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że będzie uprawniony do korzystania z autorskich praw

majątkowych do wszystkich utworów jakie stworzy Wykonawca w wyniku prawidłowego
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, dalej zwanych „Utworami”, jak również utworów
osób trzecich wykorzystanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności korzystanie
przez Zamawiającego z Utworów, jak również utworów osób trzecich wykorzystanych w toku
realizacji Przedmiotu Umowy, nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich w szczególności
praw autorskich do cudzego utworu oraz że zwolni Zamawiającego ze wszelkich roszczeń osób
trzecich związanych z naruszeniem ich praw w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się ponadto, iż autor nie będzie wykonywał w
stosunku do Zamawiającego swych autorskich praw osobistych.

3. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko
Zamawiającemu, w zakresie praw autorskich do Utworów, jak również utworów osób trzecich
wykorzystanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić do
postępowania toczącego się przeciwko Zamawiającemu, jak również do pokrycia w całości
mogących wystąpić z tego tytułu kosztów.
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4. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnością Zamawiającego, a przekazane Wykonawcy w
celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną własnością
Zamawiającego. Wykonawca nie może udostępniać tych materiałów, dokumentów, osobom
trzecim, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania wcześniejszej
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca po realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany
jest niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały przekazane w celu
umożliwienia realizacji zamówienia.

5. Z chwila przekazania przedmiotu zamówienia, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §12,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych
do Cyfrowej inwentaryzacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego przez czas nieokreślony. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wyraźnie
postanawiają, iż powyższe zobowiązanie Wykonawcy dotyczy  wszystkich elementów
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

6. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1 następuje w zakresie
wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji,:

a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej,
d) publicznego udostępniania Cyfrowej inwentaryzacji w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępniania w Internecie),

e) publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania,
f) wystawiania,
g) wyświetlania,
h) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację

naziemną,
i) nadawania za pośrednictwem satelity,
j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) dzieła,
k) pobierania danych z bazy
l) wykorzystania Cyfrowej inwentaryzacji w procesie inwestycyjnym w całości lub w

częściach według uznawania Zamawiającego
7. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 5 i 6 nie jest ograniczone ani czasowo, ani

terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych
państw.

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora Cyfrowej
inwentaryzacji – jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

a. Decydowania o nienaruszalności treści i formy Cyfrowej inwentaryzacji
b. Decydowania o pierwszym udostępnieniu Cyfrowej inwentaryzacji publiczności
c. Decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Cyfrowej inwentaryzacji

9. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, Wykonawca przenosi na niego
własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono Cyfrowa inwentaryzację.

10. Zamawiający może rozpowszechniać i publikować materiały lub wydawać oświadczenia
związane z Cyfrową inwentaryzacją bez wskazywania w tych materiałach i oświadczeniach
autorów.
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11. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na wykorzystywania zdjęć oraz wszelkich
innych form zapisu lub wizualizacji całości lub części wykonanych na podstawie Cyfrowej
inwentaryzacji, w szczególności w zakresie reklamy i promocji lub/i oznaczania towarów na
terenie kraju oraz za granicą publicznego udostępniania wizualizacji obiektów w taki sposób, aby
każdy miał do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich
dostępnych technik.

12. Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów Cyfrowej inwentaryzacji i rozporządzania
nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ww. ust. 6.

13. Zamawiającemu przysługuje prawo włączania i wykorzystywania przedmiotowego Cyfrowej
inwentaryzacji w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. utworów audiowizualnych, stron
WWW, baz danych)

III. OBOWIĄZKI STRON

§ 7 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do świadczenia usług

objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością i zgodnie z

najlepszą dostępną wiedzą oraz techniką.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wzajemnych uzgodnień z osobami wskazanymi w § 5 ust. 1

Umowy i do wdrożenia tych uzgodnień przy realizacji niniejszej Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych w

trakcie wykonywania niniejszej umowy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie dla celów
związanych z realizacją umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niniejszej umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….
(Załącznik nr 1).

§ 8  Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany udzielać Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji i

materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania odbiorów i akceptacji przedstawionych przez

Wykonawcę materiałów w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej umowie.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy.
4. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić dostęp do pomieszczeń i przestrzeni niezbędnych dla

Wykonawcy w celu wykonania niniejszej umowy.

§ 9 Poufność oraz ochrona danych osobowych
1. Wykonawca oświadcza, że materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz wszelkie

informacje, dane i narzędzia dotyczące działalności Zamawiającego i nabyte przez Wykonawcę w
trakcie realizacji Umowy, które nie zostały uzgodnione jako przeznaczone do rozpowszechnienia,
będą traktowane przez Wykonawcę jako Informacje poufne. Pod pojęciem Informacji poufnych
strony rozumieją wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe,
handlowe, prawne, organizacyjne i inne co do których Zamawiający podjął działania mające na
celu zachowanie ich w poufności.
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2. Ujawnienie Informacji poufnych przez Wykonawcę osobom trzecim jest możliwe tylko i wyłącznie
po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

3. Ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 3 przez Zamawiającego osobom trzecim może
nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Wykonawcę.

4. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, zdefiniowanego w niniejszym
paragrafie Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

IV. TERMIN

§ 10 Terminy
1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy niezwłocznie

po zawarciu niniejszej Umowy.
2. Realizacja Przedmiotu Umowy zostanie zakończona nie później niż do dnia 15 sierpnia 2014 r.
3. Wykonawca obowiązany będzie powiadomić pisemnie Zamawiającego o każdym opóźnieniu lub

wystąpieniu okoliczności, które mogą skutkować opóźnieniem, z podaniem powodów
niedotrzymywania terminów i spodziewanego czasu opóźnienia. Powyższe stosuje się
odpowiednio do Zamawiającego w zakresie przygotowania pomieszczeń i przestrzeni do
realizacji Przedmiotu Umowy.

V. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I WYNAGRODZENIE
§ 11 Odbiór

1. Wykonawca wyznaczy, w ramach bieżącej korespondencji, swojego przedstawiciela do
przeprowadzenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

2. Zamawiający wyznaczy, w ramach bieżącej korespondencji, swoich przedstawicieli do
przeprowadzenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości
dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych (tj.
poniedziałek- piątek). Następnie Zamawiający, w terminie dwóch dni od momentu otrzymania
zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w ramach bieżącej korespondencji, wyznaczy
termin dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy. Wyznaczony przez Zamawiającego termin
dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy nie może być późniejszy niż siedem dni od daty
otrzymania zgłoszenia.

4. Odbiór Przedmiotu Umowy uznaje się za dokonany z chwilą podpisania przez Strony protokołu
bezusterkowego odbioru („Odbiór Przedmiotu Umowy”). Podpisany przez Strony protokół
bezusterkowego odbioru jest podstawą do wystawienia faktury.

5. Warunkiem podpisania protokołu bezusterkowego odbioru jest:
a) dostawa w wersji finalnej Cyfrowej inwentaryzacji uwzględniającej zapisy SIWZ oraz

ofertę Wykonawcy;
b) dostawa w wymaganej liczbie egzemplarzy dokumentacji technicznej tak na nośnikach

cyfrowych jak i w formie wydruku;
c) przyjęcie bez uwag przekazanej dokumentacji.

6. Wszelkie usterki i wady stwierdzone podczas czynności odbiorowych, winne być odnotowane w
protokole w toku czynności odbiorowych wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.
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7. W ramach czynności odbiorowych Zamawiający zastrzega możliwość porównania uzyskanych
danych z danymi referencyjnymi (chmura punktów) uzyskanymi w trakcie pomiarów wybranej łodzi
wykonanych wspólnie z partnerem zadania Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa
Politechniki Gdańskiej. Rozbieżności wykraczające poza przyjęta dokładność i gęstość będą
podstawą do zwrotu dokumentacji  i ponownego przeprowadzenia skanowania.

§ 12 Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie całkowite

wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik do niniejszej
Umowy, wynosi łącznie:

- netto – …………………zł.
(słownie złotych: ………………………..)
- VAT: …………………..  zł.
(słownie złotych: ………………………..)
- brutto– ……………… zł
(słownie złotych: …………………………)

2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, jak
również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy, w szczególności
wszelkie opłaty, zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny podatek VAT oraz pozostałe składniki
cenotwórcze.

3. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne
do jego zrealizowania, w tym ewentualne koszty wynikające z przerw w wykonaniu prac
instalacyjnych oraz przesunięciu terminu dostawy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający.

4. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej
części, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość
prac lub dostaw, od wykonania których odstąpiono. Wartość wykonanych prac lub dostaw
zostanie wyliczona proporcjonalnie w stosunku do całości prac objętych umową.

§ 13 Płatności
1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 12 ust. 1 będzie płatne

jednorazowo po dokonaniu Odbioru Przedmiotu Umowy.
2. Podstawą płatności wynagrodzenia Wykonawcy będzie prawidłowo i rzetelnie wystawiona na

Zamawiającego faktura VAT Wykonawcy. Na fakturze powinien znajdować się numer niniejszej
umowy.

3. Płatność faktury VAT dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.

4. Termin płatności faktury VAT Wykonawcy ustalony jest do 30 dni od daty prawidłowego
doręczenia jej Zamawiającemu.

5. Za termin płatności wynagrodzenia Strony uznają moment obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

VI. GWARANCJA i SERWIS GWARANCYJNY

§ 14 Gwarancja
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1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Przedmiot Umowy wykonany będzie zgodnie
z postanowieniami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz innymi
informacjami oraz dokumentami, do których odnosi się umowa. Wykonawca gwarantuje, że
przedmiot umowy będzie wykonany prawidłowo i będzie się nadawać do użycia zgodnie z
przeznaczeniem w jakim był wykonywany, będzie wolny od wad i usterek oraz wykonany zgodnie
z dokumentacją.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej: gwarancji jakości na Przedmiot Umowy w
zakresie zgodności dokumentacji z umową i załącznikami, kompletności dokumentacji, zgodnie z
celem zawartym w niniejszej umowie licząc od daty Odbioru Przedmiotu Umowy .

3. Wykonawca w okresie gwarancji usunie na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie zgłoszone
przez Zamawiającego wady, usterki lub awarie, w tym udostępni kopię przekazanych wcześniej
danych, gdyby zamawiający je utracił.

4. Gwarancja jakości, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy
wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. Strony przedłużają okres, w
którym Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady
fizyczne na okres odpowiadający okresowi udzielonej gwarancji.

5. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po Odbiorze Przedmiotu
Umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 15  Wykonywanie uprawnień wynikających z gwarancji
1. Wykonawca obowiązany będzie przystąpić do usunięcia wad, usterek lub awarii niezwłocznie, nie

później niż w terminie 1 dni roboczego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie
będzie dokonywane drogą elektroniczną na adres poczty internetowej: ………………………….

2. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad lub usterek najpóźniej w terminie 5
dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez Strony.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym
jednak niż 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
wykonania naprawy, powierzenia naprawy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez
utraty praw wynikających z gwarancji.

VII. Zmiana oraz odstąpienie od umowy

§ 16  Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem Przedmiotu Umowy zgodnie z
Harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 1 i Zamawiający stwierdzi, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić z winy Wykonawcy jeszcze przed
upływem terminu do realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od
umowy odstąpić z winy Wykonawcy.
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4. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia
działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe lub rozpoczęto
likwidację.

5. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwrotu wszelkich
materiałów Zamawiającego przekazanych Wykonawcy, jak i – wedle swego uznania - wydania
rozpoczętej części Przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem odpowiadającym jego wartości w
chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku Wykonawca dokona
przeniesienia praw zgodnie z §6 niniejszej umowy oraz zwróci wszelkie przekazane
Zamawiającemu materiały oraz dokumenty

§ 17 Zmiana umowy
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian umowy.

Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu:
a) zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku
ustawowej zmiany podatku VAT - w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian;
b) w przypadku, gdy zmiana jest uzasadniona ze względu na postęp technologiczny
rozwiązań; zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie
której był dokonany wybór Wykonawcy
c) zmiana, której wprowadzenie będzie skutkować uzyskaniem właściwego efektu
funkcjonalno – użytkowego, w szczególności zastosowanie rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych przez Zamawiającego w SIWZ – pod warunkiem uzyskania
efektu co najmniej na tym samym poziomie technicznym lub jakościowym lub funkcjonalnym.
d) zmiana, której wprowadzenie spowoduje obniżenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia;

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, nie naruszające postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Pzp, mogą nastąpić za zgodą stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszystkie określone w ust. 1 powyżej zmiany stanowią katalog zmian na które Zamawiający
może wyrazić zgodę, nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4. Zmiany określone w ust. 1 powyżej mogą być zainicjowane zarówno przez Wykonawcę jak i
Zamawiającego.

VIII. Uregulowania końcowe

§ 18 Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za których wystąpienie
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto;

b) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, zgodnie z terminami ustalonymi w
Harmonogramie o którym mowa w § 3 umowy – w wysokości 0,05% całkowitego
wynagrodzenia brutto;

c) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej Przedmiotu Umowy
zgodnie z terminami określonymi w § 16 ust. 1 - w wysokości 0,05 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, nie więcej jednak niż 1,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, w
stosunku do danego przypadku usterki lub wady;



80-751 GDAŃSK, UL. OŁOWIANKA 9-13
CENTRALA TEL. +48 58 301 86 11

SEKRETARIAT TEL. +48 58 320 33 58
e-mail: sekretariat@cmm.pl

www.cmm.pl

Projekt „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap
2)” realizowany w ramach

Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Operator zadania Narodowy Instytut Audiowizualny.

str. 60

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności wskazanych w ust. 1 w terminie 6 miesięcy, nie później jednak niż do dnia
wyznaczonego jako dzień Realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za
których wystąpienie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. Wykonawca nie będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy
spowodowanego przez Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową,
ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem
zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

5. Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na dokonywanie potrąceń kar
umownych z jego wierzytelnościami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

§ 19 Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

a) Załącznik nr 1- oferta Wykonawcy z dnia …………. r. oraz
b) Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawarcia lub wykonywania niniejszej Umowy Strony
zobowiązane będą rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W braku możliwości
polubownego rozwiązania sporu, poddany zostanie on pod rozstrzygnięcie przez sądy właściwe
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Obowiązującym prawem dla realizacji i interpretacji niniejszej Umowy będzie prawo
Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów” z 11 kwietnia, 1980.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


