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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Krótki opis przedmiotu zamówienia. 

  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego statku inspekcyjnego 

wraz z wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym. Statek przeznaczony jest na potrzeby Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu. Mały statek inspekcyjny z funkcją pchania zbudowany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
Ponadto: 
 

• Jednostka musi być zbudowana pod nadzorem podmiotu upoważnionego, o którym mowa 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych 
wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów 
technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423); 

• Wykonawca do oferty musi dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia 
potwierdzającą spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – 
specyfikacja powinna być sporządzona w postaci tabelarycznej, a ocena spełnienia wymagań będzie oparta 
na zasadzie "spełnia/nie spełnia"; 

• Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań 
technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania 
przeglądów technicznych statków (Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423) wszystkie elementy wyposażenia 
ruchomego, a w szczególności środki oświetleniowe, środki ratunkowe i środki łączności, powinny spełniać 
wymagania techniczne upoważnionych podmiotów, odpowiednich norm krajowych lub międzynarodowych. 
Wykonawca przekaże dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów przez wyposażenie 
ruchome. 

  
Jednostka przeznaczona będzie do: 

  
1) prowadzenia działań inspekcyjnych na odcinku górnej i środkowej Odry oraz na Kanale Gliwickim 

i Kędzierzyńskim;  
2) pchania jednostki pływającej typu koszarka, o wymiarach: długość Lc = 21,01 m, szerokość Bc = 5,01 m, 

zanurzenie: 0,50 m, wysokość do najwyższej nierozbieralnej części 3.40 m, wyporność = 49.3 t; 

3) rejon pływania „3”. 

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 

1) dostawa będzie zrealizowana do jednej z miejscowości Wrocław, Nowa Sól lub Kędzierzyn-Koźle, 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, o których 
mowa w pkt. 12; 

2) przeszkolenie użytkowników; 
3) serwis gwarancyjny. 

 

2. Charakterystyka statku. 
  

Kadłub wykonany ze stali okrętowej gat. ,,A”, układ wiązań dowolny, wszystkie elementy łączone 
poprzez spawanie. Nadbudówka oraz przestrzeń pod pokładem musi zapewniać całodobowe warunki 

socjalno-bytowe dla 2-osobowej załogi oraz być wyposażona w stół z miejscami do siedzenia umożliwiający 
prace biurową dla 4 osób. Statek musi być wyposażony w 4 miejsca sypialne, wspólny węzeł sanitarny 

(minimum WC, prysznic i umywalka) oraz aneks kuchenny.  
Statek konstrukcyjnie przystosowany do: 

• przewozu 16 osób (w tym 12 pasażerów); 

• pchania barki o wymiarach długość Lc = 21,01 m, szerokość Bc = 5,01 m, zanurzenie: 0,50 m 

(statek musi posiadać odpowiedni wpis w dokumencie bezpieczeństwa). 
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3. Wymiary główne statku. 

 
1) długość kadłuba: do 19,99 metrów; 

2) szerokość kadłuba: do 5,0 metrów;  
3) maksymalne zanurzenie łącznie z pędnikami – nie większe niż 0,70 metra przy pełnym obciążeniu; 

4) wysokość do najwyższej nierozbieralnej części statku nie większa niż 4,0 metry. 

 

4. Napęd oraz sposób sterowania.  
 
Statek musi dysponować wystarczającą zdolnością żeglugową i właściwościami manewrowymi, 

zbudowany zgodnie ze sztuką okrętową. Wyposażony w dwa pędniki śrubowe – śruby o skoku stałym. Statek 
musi być wyposażony w napęd hybrydowy równoległy, tj. układ generatorowo – akumulatorowy 
rozbudowany o panele fotowoltaiczne wraz z funkcją ładowania z lądowej sieci energetycznej. Źródłem 
zasilania powinien być agregat prądotwórczy, akumulatory, panele fotowoltaiczne. Elementy tego układu 
powinny działać łącznie oraz niezależnie od siebie. Silniki elektryczne zainstalowane bezpośrednio po jednym 
na każdym wale napędowym pędnika. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bilans mocy. Urządzenie 
sterowe, napęd główny i mechanizmy pomocnicze muszą być obsługiwane bezpośrednio ze stanowiska 
sternika zlokalizowanego w sterówce. 

 

5. Zbiornik paliwa. 

 
Zbiornik o pojemności min 1000 l. Zbiornik rozchodowy z pompą transportową.  

 

6. Urządzenia kotwiczne, cumownicze i robocze. 

 
Urządzenie kotwiczne zgodne z wymogami zawartymi w przepisach wybranego towarzystwa 

klasyfikacyjnego dla małego statku z funkcją pchania. Ciężar oraz parametry kotwic zgodne z przepisami. 

Należy przy tym uwzględnić przeznaczenie jednostki tj. pchanie jednostki „koszarki”  opisanej w pkt. 1. 

W części dziobowej urządzenia mechaniczne umożliwiające spięcie jednostki wraz z odpowiednim 

wyposażeniem sczepiającym. 

 

7. Wymogi odnośnie warunków socjalno-bytowych. 

  
Pomieszczenia socjalno-bytowe i do pracy przeznaczone dla 2 osób na okres minimum 4 dni rejsu 

(w systemie eksploatacji statku A1) i wyposażone w: 
 

1) koje; 

2) biurka z krzesłami obrotowymi (nie na kółkach) w każdej kabinie; 

3) stół z miejscami do siedzenia dla 4 osób; 

4) lodówkę elektryczną; 

5) WC wraz ze zbiornikiem na fekalia o pojemności odpowiedniej dla dwóch osób na okres minimum 4 dni 

rejsu (w systemie eksploatacji statku A1); 

6) natrysk; 

7) kambuz (aneks kuchenny) z kuchnią indukcyjną; 

8) magazynek na prowiant; 

9) zbiornik na wodę słodką o pojemności co najmniej 400 l; 

10) zbiornik na wodę brudną wyposażony w instalację oddawania ścieków na ląd o poj. co najmniej 500 l. 

 

8. Wyposażenie statku: 
 

Statek musi być wyposażony w: 

  
1) GPS lub równoważny; 

2) miejsce na zamocowanie osobistego laptopa w pulpicie sterówki;  

3) instalację wodnej pompy ciepła o minimalnej mocy 0,3 kW; 
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4) klimatyzację z funkcją grzania oraz odzyskiem ciepła w pomieszczeniach i sterówce w obiegu 

zamkniętym; 

5) turbinę wiatrową o minimalnej mocy 4 kW; 

6) niezależne ogrzewanie postojowe z rozprowadzeniem ciepłego powietrza po kajucie, mesie, siłowni 

oraz sterówce. Nadmuch skierowany również na okna; 

7) ster strumieniowy na dziobie statku wspomagający manewry; 

8) radar nawigacyjny używany na śródlądowych drogach wodnych spełniający minimalne wymagania 

określone w Normie Europejskiej ES-TRIN. Radar musi być wyposażony w   funkcję   wskaźnika   

prędkości   kątowej   po   uzyskaniu  sygnału  z  informacją  ROT  i  kolorowym   wyświetlaczem,  

z anteną  zamontowaną  na  składanym  (podnoszonym  i  opuszczanym)  podnośniku. Nie wymagane 

jest uznanie dla rzeki REN;  

9) dwa stacjonarne radiotelefony VHF zgodne z przepisami; 

10) minimum jeden reflektor (szperacz) sterowany z pulpitu; 

11) listwa ze światłami uprzywilejowania z napisem „Urząd Żeglugi Śródlądowej” i sygnałem dźwiękowym  

12) oświetlenie miejsc roboczych wykonane w technologii LED obejmujące pokłady, schodnie, rufę i dziób, 

oraz przejścia burtowe; 

13) dwie latarki wodoodporne, akumulatorowe, mocowane w stałych punktach ładujących; 

14) trzy kamery bezprzewodowe z możliwością zamocowania na obiekcie pchanym, zwiększające widoczność 

podczas pchania jednostki (lokalizacja: dziób, burta  lewa, burta prawa); 

15) system echosondy jednowiązkowej o następujących parametrach: 

Ekran: 

• przekątna co najmniej 9-cali (22,9cm) 

• dotykowy ekran 

• ekran kolorowy umożliwia widzenie pod dużymi kątami oraz w różnych warunkach atmosferycznych 

• rozdzielczość co najmniej 1280x720 pikseli 

• co najmniej 10 stopniowe podświetlenie LED 

Echosonda: 

• praca w różnych częstotliwościach:  455/800 kHz (3D/HD), 40-60kHz, 85-145kHz, 130-210kHz, 50 

kHz/83kHz/200kHz i efektywnym kącie detekcji odpowiednio 120°/60°/55°/30° 

• szeroki kąt detekcji pozwalający na penetrowanie dna na płytkich wodach 

• tworzenie map struktury dna w czasie rzeczywistym 

• tworzenie map batymetrycznych w czasie rzeczywistym 

• alarmy: głębokości, płycizn 

• obsługa w języku polskim 

• co najmniej dwurdzeniowy procesor 

• system metryczny: głębokość w metrach, temperatura w Celsjuszach, prędkość w km/h 

• funkcja pozwalająca na powiększanie fragmentów toni wodnej i automatyczne śledzenie dna 

• czujnik temperatury wody zintegrowany z przetwornikiem 

• co najmniej dwa gniazda na kartę pamięci MicroSD o pojemności co najmniej 32 GB 

• pamięć wewnętrzna co najmniej 8 GB 

• wbudowany system nawigacji satelitarnej GPS lub równoważny 

• wyposażony w przetwornik sonaru bocznego z aktywnym obrazowaniem w czasie rzeczywistym 

• funkcja tworzenia własnych map batymetrycznych w czasie rzeczywistym 

• zapis danych uzyskanych z odczytu echosondy m.in. w formacie sl2. 

Sposób instalacji do uzgodnienia z zamawiającym. 

9. Wyposażenie ratunkowe, przeciwpożarowe i pokładowe. 

  
Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. 

w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów 
do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423). 
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Oprócz wyposażenia określonego Statek musi być wyposażony w: 

  

1) łódź towarzyszącą na pokładzie; 

2) żurawik o dopuszczalnym obciążeniu roboczym nieprzekraczającym 2000 kg, składany, służący 

do operacji łodzią towarzyszącą oraz prac porządkowych powierzchni rzeki; 

3) pompę przeciwpożarową zgodną z obowiązującymi przepisami oraz dwa hydranty (dziób, śródokręcie); 

4) prądownica (armatkę wodną) na górnym pokładzie z możliwością podłączenia do instalacji 

przeciwpożarowej zgodną z obowiązującymi przepisami; 

5) komplet cum zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) zestaw odbijaczy co najmniej po 4 na każdą burtę gumowych pełnych; 

7) topór do cięcia lin. 

 

10. Zasilanie elektryczne: 

  
1) instalacja elektryczna o napięciu 24V prądu stałego i sieć prądu przemiennego 230 V z agregatu. Agregat 

z chłodzeniem w obiegu zamkniętym; 

2) instalacja elektryczna trójfazowa 400 V z jednym gniazdem oraz dwoma wtyczkami; 

3) możliwość podłączenia do lądu; 

4) dwie niezależne baterie akumulatorów – rozruchowa i oświetleniowa; 

5) wmontowane prostowniki, które przy zasilaniu z lądu będą dawały możliwość ładowania akumulatorów; 

6) co najmniej dwa gniazda typu ,,zapalniczka” o napięciu 12V, oraz co najmniej dwa wejścia typu USB 

       o napięciu 5 V. 

 

11. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  
Statek musi spełniać wszelkie normy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oddziaływania 

na środowisko pracy, na organizm ludzki w zakresie drgań, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. 
Źródła promieniowania elektromagnetycznego oraz strefy oddziaływania PEM muszą być oznakowane 

zgodnie z Polskimi Normami. Statek musi być zaprojektowany zgodnie z zasadami ergonomii. System 
sterowania, łączności, radiokomunikacji, automatyki i monitoringu pracy urządzeń w siłowni muszą być tak 

zaprojektowane, aby obsługę statku zapewniały nie więcej, niż dwie osoby. 

 

12. Odbiór statku. 

 
Zamawiający dokona odbioru gotowego statku przez upoważnione osoby. Wraz ze statkiem 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 

1)   zaświadczenie z przeglądu technicznego statku wykonane przez upoważniony podmiot, o którym mowa 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych 

i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów 
technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423); 

2)   orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy, o którym mowa w art. 34k ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1863); 
3)   opinię Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, o której mowa w art. 34k ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1863); 
4)   dokument bezpieczeństwa statku; 

5)   dokument rejestracyjny; 
6)   dziennik pokładowy; 

7)   książkę kontroli oleju; 
8)   certyfikaty na urządzenia, wyposażenie i materiały zastosowane przy budowie statku; 

9)   bilans mocy;  
10) instrukcje oraz specyfikacje wszystkich zainstalowanych urządzeń nawigacyjnych, elektrycznych 
i mechanicznych wraz z ich numerami seryjnym oraz schematami instalacji elektrycznej, rurociągów, urządzeń 

radiowych, radiolokacyjnych i nawigacyjnych; 
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11) informację o stateczności dla jednostki sczepionej z koszarką oraz eksploatowanej samodzielnie, 

zatwierdzoną przez podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej 

oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 
1423); 

12) informację o stateczności dla kierownika statku dla jednostki sczepionej z koszarką oraz eksploatowanej 
samodzielnie, zatwierdzoną przez podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi 
śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 

nr 216 poz. 1423);  
13) wymagane licencje na oprogramowania do urządzeń na statku;  
14) dwa komplety dokumentacji technicznej (projektowej i wykonawczej), zatwierdzonej przez podmiot 

upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów 

do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423) - 1 komplet w wersji 

papierowej i 1 komplet w wersji elektronicznej (dysk przenośny lub karta SD). 

 

13. Gwarancja. 
 

Dostarczony statek musi być objęty minimum 36 miesięczną gwarancją wraz z serwisem (termin 

gwarancji liczy się od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbiorczego zamówienia) 

na kompletny kadłub łącznie z linią wałów oraz na pozostałe mechanizmy i urządzenia, w tym akumulatory 

zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące, liczoną od daty protokolarnego odbioru 

statku, w zakresie wad nieujawnionych przy odbiorze. 

 

14. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia. 

  
Dostawa będzie zrealizowana do jednej z miejscowości Wrocław, Nowa Sól lub Kędzierzyn-Koźle, 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
 

II. Szczegółowy opis wybranych elementów statku 

 
1) długość kadłuba - do 19,99 m; 

2) szerokość kadłuba – do 5 m; 

3) maksymalne zanurzenie łącznie z pędnikami – nie większa niż 0,70 metra przy pełnym obciążeniu; 

4) wysokość do najwyższej nierozbieralnej części statku nie większa niż – 4 m;  
5) prędkość przy płynięciu pod prąd (przy warunkach brzegowych 7 km/godz.) – co najmniej 

13 km/godz. jako jednostka pchająca koszarkę (wymiary przedstawione w rozdziale I pkt 1 
niniejszego  
''Opisu Przedmiotu Zamówienia”); 

6) rejon pływania – 3; 

7) kolorystyka łodzi: kadłub – niebieski, nadbudówka i pokładówka – biała. 

 

1. Oznakowanie statku. 

 
Statek powinien być oznakowany zgodnie z zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 

2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów 

żeglugi śródlądowej (M.P. 2002 nr 38 poz. 603). 

 

2. Kadłub i pokład: 

  
• kadłub statku musi posiadać skuteczną ochronę przed korozją. Powinien być pokryty zestawem 

malarskim w ilości i grubości zgodnej z zaleceniami producenta farb dla zastosowanych materiałów 
metalowych i wyposażenia statku;  

• miejsca poruszania się pokryte warstwą antypoślizgową; 
• listwa odbojowa na całej długości statku oraz odbojnice na poszyciu poprowadzone poziomo; 
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• dwa zderzaki (wąsy) wyłożone gumą oraz urządzenia umożliwiające spięcie jednostki opisanej w pkt 

I.1.2); 

• pachoł do holowania na rufie w płaszczyźnie symetrii statku, przy braku miejsca kluza z możliwością 

zamocowania liny na polerze; 

• ster strumieniowy na dziobie statku wspomagający manewry;  
• okucia pokładowe ze stali;  
• podwójne pachoły cumownicze na dziobie i rufie;  
• światła nawigacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
• maszt stalowy, składany;  
• flagsztok z okuciami ze stali nierdzewnej;   
• światła sygnalizacyjne niebieskie sprzężone z sygnałem dźwiękowym oraz rozgłośnią obsługiwane 

ze sterówki. 
 

3. Ściany i sufity. 

  
Ściany i sufity (sterówka, pomieszczenia załogi i pasażerów) muszą być pokryte izolacją termiczną, 

przeciwpożarową i dźwiękochłonną. 

 

4. Pomieszczenia – minimalne wymagania. 
  

Pomieszczenia socjalno-bytowe załogi i pasażera zlokalizowane pod pokładem. W skład pomieszczeń 
socjalnych będą wchodzić: 

  
• dwie kabiny z dwoma kojami;  
• kambuz; 
• mesa, w której jest umieszczony stół z możliwością siedzenia dla czterech osób;  
• węzeł sanitarny. 

 

4.1. Sterówka: 

  
• okna sterówki ze szkła bezpiecznego, zapewniające odpowiednią widoczność w każdych warunkach 

pogodowych;  
• szyby dziobowe muszą być wyposażone w wycieraczki typu ''pantograficznego'' z systemem spryskiwaczy 

i płynną regulacją przerw między cyklami;  
• wykończenie wewnątrz oraz meble wykonane z materiałów dopuszczonych do zastosowania na jednostkach 

pływających;  
• podłoga pokryta materiałem zgodnym z przepisami;  
• oświetlenie punktowe;  
• fotel sternika oraz jedno miejsce do siedzenia z pulpitem do pracy po przeciwnej burcie, fotele z regulacją 

w poziomie i w pionie, regulowanymi podłokietnikami oraz regulacją nachylenia oparcia i wysokości; 
• miejsce na zamocowanie osobistego laptopa w pulpicie sterówki; 
• pulpity w sterówce musza być zaprojektowane w sposób ergonomiczny, umożliwiający bezkolizyjną obsługę 

przyrządów;  
• minimum 4 gniazda elektryczne o napięciu 230V; 
• minimum 2 gniazda typu ,,zapalniczka” o napięciu 12V i 2 gniazda typu USB o napięciu 5 V; 
• okna w sterówce z możliwością zasłonięcia roletami chroniącymi przed promieniami słonecznymi; 
• sterówka klimatyzowana i ogrzewana z możliwością skierowania nadmuchu powietrza na przednią szybę. 

 

4.2. Wyposażenie kabin: 

  
• dwie pojedyncze koje;  
• okna (świetliki, bulaje) ze szkła bezpiecznego, zapewniające dostęp światła dziennego;  
• wykończenie wewnątrz oraz meble wykonane z materiałów dopuszczonych do zastosowania na jednostkach 

pływających (potwierdzone certyfikatem);  
• podłoga w sypialni wyłożona wykładziną podłogową wykonana z materiałów dopuszczonych 

do zastosowania na jednostkach pływających (potwierdzone certyfikatem);  
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• oświetlenie indywidualne (punktowe) nad koją;  
• jedna szafka ubraniowa;  
• dwie szuflady pod koją;  
• lustro w szafie ubraniowej;  
• szafka na dokumenty zamykana na klucz;  
• co najmniej dwa gniazda elektryczne na 230 V; 
• możliwość zasłonięcia bulai-okien przed promieniami słonecznymi. 
 

4.3. Kambuz: 

  
• wykończenie wewnątrz wykonane z materiałów dopuszczonych do zastosowania na jednostkach 

pływających (potwierdzone certyfikatem);  
• podłoga wykonana z materiałów dopuszczonych do zastosowania na jednostkach pływających (potwierdzone 

certyfikatem);  
• oświetlenie punktowe;  
• meble ze sklejki lakierowanej;  
• zlewozmywak;  
• kuchenka płyta indukcyjna;  
• kuchenka mikrofalowa;  
• lodówka;  
• komplet naczyń kuchennych i sztućców (zestaw minimum dla 4 osób);  
• wyciąg powietrza;  
• minimum dwa gniazda elektryczne o napięciu 230V; 

• możliwość zasłonięcia okien przed promieniami słonecznym. 

 

4.4. Mesa: 

  
• okna (o ile występują świetliki, bulaje) ze szkła bezpiecznego, zapewniające dostęp światła dziennego;   
• podłoga wykonana z materiałów dopuszczonych do zastosowania na jednostkach pływających (potwierdzone 

certyfikatem);  
• oświetlenie punktowe; 
• wykończenie wewnątrz oraz meble wykonane z materiałów dopuszczonych do zastosowania na jednostkach 

pływających (potwierdzone certyfikatem);  •  
• miejsca siedzące dla czterech osób;  
• stół dla co najmniej czterech osób;  
• minimum trzy gniazda elektryczne na 230V;  
• dwie szafki na dokumenty zamykane na klucz. 
 

4.5. Wydzielony blok sanitarny: 

  
• umywalka z szafką toaletową;  
• lustro;  
• prysznic;  
• wieszak – 4 szt.;  
• minimum dwa gniazda elektryczne o napięciu 230V;  
• WC;  
• woda brudna odprowadzana do zbiornika ściekowego z czujnikiem poziomu. Zbiornik wyposażony 

w instalację oddawania ścieków na ląd;  
• wykończenie wnętrza z materiału wodoodpornego. Podłoga wykonana z materiałów dopuszczonych 

do zastosowania na jednostkach pływających (potwierdzone certyfikatem). 
 

4.6. Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Zamawiającemu,  w  pomieszczeniach  socjalno-

bytowych sterówki: 

  
• rozkład pomieszczeń;  
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• rodzaj szalunku i kolor;  
• rodzaj mebli i kolor;  
• pozostałe wyposażenie. 

 
 

 

4.7. Na statku zostanie zastosowany system jednego klucza do drzwi do wszystkich 

pomieszczeń. 

 

5. Wyposażenie ogólne: 

  
• pompy zęzowe z czujnikami poziomu wody w zęzach;  
• instalacja elektryczna o napięciu 12V i 24V;  
• instalacja elektryczna o napięciu 230V oraz 400V z możliwością podłączenia z lądu. Zasilanie z lądu 

musi umożliwiać pracę wszystkich urządzeń zamontowanych na statku, to znaczy pokrywać 100% 
zapotrzebowania;  

• klimatyzacja z funkcją grzania oraz odzyskiem ciepła w obiegu zamkniętym w pomieszczeniach załogi, 

pasażerów i sterówki;  
• niezależne ogrzewanie postojowe obejmujące sterówkę, pomieszczenia socjalno-bytowe oraz siłownię; 
• podgrzewacz wody. 

 

6. Sygnalizacja alarmowa 
 

6.1. Instalacja alarmowa (optyczna i dźwiękowa) statku musi być wyposażona w sygnalizacje: 

  
• wykrywania i sygnalizacji pożaru;  
• wykrywania i sygnalizowania poziomu wody w poszczególnych przedziałach wodoszczelnych. 

 

6.2. Statek należy wyposażyć w elektroniczny system przeciwwłamaniowy. 
 
 

III. Szkolenie użytkowników 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia członków załogi (tj. 4 pracowników Urzędu) z zasad 

eksploatacji i obsługi wyposażenia i urządzeń, jak również z praktycznego manewrowania statkiem 
w zakresie uprawniającym do pełnienia obowiązków na zajmowanych stanowiskach.  

2. Szkolenie musi obejmować co najmniej:  
• obsługę i przeglądy urządzeń pokładowych;  
• obsługę i przeglądy mechanizmów napędu statku oraz urządzeń pomocniczych;  
• obsługę i przeglądy urządzeń nawigacyjnych i łączności;  
• praktyczne manewrowanie statkiem w dzień i w nocy. 

 

 

IV. Wymagania dodatkowe 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zbudowania statku zgodnie ze sztuką okrętową.  
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że wyraża zgodę na wykorzystanie przez 

Zamawiającego na czas nieokreślony dokumentacji technicznej statku do remontów klasowych 
oraz adaptacji modernizacji statku przez Zamawiającego lub osób trzecich na zlecenie Armatora na czas 
prowadzenia remontów/modernizacji.   

 


