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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

ROZDZIAŁ I. FORMA OFERTY  

 

1. Na ofertň skğadajŃ siň: wypeğniony formularz oferty, sporzŃdzony wedğug wzoru stanowiŃcego 

załącznik nr 1 do Instrukcji oraz wszystkie pozostağe wymagane dokumenty (w tym 

oŜwiadczenia, zağŃczniki itp.) zgodnie z Rozdziağem IV Instrukcji. 

2. Wykonawcy sporzŃdzŃ oferty zgodnie z wymaganiami Instrukcji. 

3. Oferta musi byĺ sporzŃdzona na piŜmie, czytelnie, w jňzyku polskim. 

4. Oferta musi byĺ podpisana przez osoby upowaŨnione do skğadania oŜwiadczeŒ woli w imieniu 
wykonawcy. Peğnomocnictwo do podpisania oferty musi byĺ doğŃczone do oferty, o ile nie 

wynika ono z innych dokument·w zğoŨonych przez wykonawcň.  

5. Zaleca siň, aby wszystkie strony oferty byğy ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,  

w kt·rych wykonawca nani·sğ zmiany, muszŃ byĺ przez niego parafowane. 

6. Wykonawca skğada tylko jednŃ ofertň.  

7. Oferta musi obejmowaĺ cağoŜĺ zam·wienia, nie dopuszcza siň skğadania ofert czňŜciowych.  

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiŃzane z przygotowaniem i zğoŨeniem oferty. 

9. Zaleca siň, aby wykonawca zamieŜciğ ofertň w kopercie oznaczonej w nastňpujŃcy spos·b: 

Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK 

ADMINISTRACJA, pokój 110, Oferta na zadanie „Czarter żaglowca i organizacja 

szkolenia dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2017”, "  
10. JeŨeli oferta wykonawcy nie bňdzie oznaczona w spos·b wskazany w pkt 9, zamawiajŃcy nie 

bňdzie ponosiĺ Ũadnej odpowiedzialnoŜci za nieterminowe wpğyniňcie oferty. 

11. Wykonawca nie moŨe wprowadziĺ zmian do oferty oraz wycofaĺ jej po upğywie terminu 

skğadania ofert. 

12. Oferta zğoŨona po terminie zostanie odrzucona. 

 

ROZDZIAŁ II. OFERTY WSPÓLNE 

 

1. Wykonawcy mogŃ skğadaĺ oferty wsp·lne. 

2. Wykonawcy wsp·lnie ubiegajŃcy siň o udzielenie zam·wienia ustanawiajŃ peğnomocnika do 

reprezentowania ich w postňpowaniu albo do reprezentowania ich w postňpowaniu i zawarcia 

umowy. 

3. Peğnomocnictwo, o kt·rym mowa w pkt 2 naleŨy doğŃczyĺ do oferty. 

4. WszelkŃ korespondencjň w postňpowaniu zamawiajŃcy kieruje do peğnomocnika.  

5. Spos·b skğadania dokument·w przez wykonawc·w wsp·lnie ubiegajŃcych siň o udzielenie 

zam·wienia zostağ okreŜlony w Rozdziale IV Instrukcji. 

6. Wsp·lnicy sp·ğki cywilnej sŃ wykonawcami wsp·lnie ubiegajŃcymi siň o udzielenie 
zam·wienia i majŃ do nich zastosowanie zasady okreŜlone w pkt 1 ï 5. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wsp·lnie ubiegajŃcy siň o udzielenie zam·wienia 
bňdŃ mieli obowiŃzek przedstawiĺ zamawiajŃcemu umowň konsorcjum, zawierajŃcŃ, co 

najmniej: 

1) zobowiŃzanie do realizacji wsp·lnego przedsiňwziňcia gospodarczego obejmujŃcego 

swoim zakresem realizacjň przedmiotu zam·wienia, 

2) okreŜlenie zakresu dziağania poszczeg·lnych stron umowy, 
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3) czas obowiŃzywania umowy, kt·ry nie moŨe byĺ kr·tszy, niŨ okres obejmujŃcy realizacjň 

zam·wienia. 

 

ROZDZIAŁ III . TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1. Nie ujawnia siň informacji stanowiŃcych tajemnicň przedsiňbiorstwa w rozumieniu przepis·w 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŨeli wykonawca, nie p·Ŧniej niŨ w terminie skğadania 

ofert zastrzegğ, Ũe nie mogŃ byĺ one udostňpniane oraz wykazağ, iŨ zastrzeŨone informacje 

stanowiŃ tajemnicň przedsiňbiorstwa. Wykonawca nie moŨe jako tajemnicň przedsiňbiorstwa 

zastrzec ceny oferty oraz innych element·w, kt·re bňdŃ stanowiğy treŜĺ zawartej umowy, 

poniewaŨ zawarta umowa bňdzie jawna i bňdzie podlegağa udostňpnianiu na zasadach 

okreŜlonych w przepisach o dostňpie do informacji publicznej. 

2. W przypadku zastrzeŨenia informacji wykonawca ma obowiŃzek wydzieliĺ z oferty 

informacje stanowiŃce tajemnicň jego przedsiňbiorstwa i oznaczyĺ je klauzulŃ Ănie 

udostňpniaĺ. Informacje stanowiŃ tajemnicň przedsiňbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503  

z p·Ŧniejszymi zmianami)ò. 

3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŨe w ofercie informacje, kt·re nie stanowiŃ tajemnicy 

przedsiňbiorstwa lub sŃ jawne na podstawie odrňbnych przepis·w, informacje te bňdŃ 

podlegağy udostňpnieniu na takich samych zasadach, jak pozostağe niezastrzeŨone dokumenty. 

 

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

WYMAGANE W OFERCIE DOKUMEN TY 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej 

określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej: 

- zamawiajŃcy uzna, Ũe wykonawca posiada wymagane zdolnoŜci techniczne i/lub 

zawodowe zapewniajŃce naleŨyte wykonanie zam·wienia, jeŨeli wykonawca wykaŨe, Ũe 

wykonağ naleŨycie w okresie ostatnich trzech lat przed upğywem terminu skğadania ofert, 

a jeŨeli okres prowadzenia dziağalnoŜci jest kr·tszy ï w tym okresie, minimum 2 usğugi, 

polegajŃce na zorganizowaniu i przeprowadzeniu co najmniej dwutygodniowego 

morskiego rejsu szkoleniowego z minimum dwudziestoosobowŃ grupŃ mğodzieŨy  

w wieku 15-25 lat. 

W przypadku skğadania oferty wsp·lnej ww. warunek musi speğniaĺ co najmniej jeden  

z wykonawc·w w cağoŜci. 

 

 WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI 

WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH. 

 

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

 

2. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu: 
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wykaz usług opisanych w pkt 1 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upğywem 

terminu skğadania ofert, a jeŨeli okres prowadzenia dziağalnoŜci jest kr·tszy ï w tym 

okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot·w, na rzecz kt·rych 

usğugi zostağy wykonane oraz zağŃczeniem dowod·w potwierdzajŃcych, Ũe usğugi te zostağy 

wykonane naleŨycie (referencje bŃdŦ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

kt·rego usğugi byğy wykonywane) ï wedğug wzoru stanowiŃcego zağŃcznik nr 3 do 

Instrukcji. 

Ww. oŜwiadczenie naleŨy zğoŨyĺ w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty  

w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodnoŜĺ z oryginağem. 

W przypadku skğadania oferty wsp·lnej wykonawcy skğadajŃ jeden wsp·lny ww. wykaz. 

 

3. Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie: 

 

1) Formularz oferty  - wedğug wzoru stanowiŃcego  zağŃcznik nr 1 do Instrukcji; 

W przypadku skğadania oferty wsp·lnej naleŨy zğoŨyĺ jeden wsp·lny formularz. 

Ww. oŜwiadczenie naleŨy zğoŨyĺ w oryginale. 

2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postňpowania z 

powod·w okreŜlonych w oŜwiadczeniu, wedğug wzoru stanowiŃcego zağŃcznik nr 2 do 

Instrukcji; 

W przypadku skğadania oferty wsp·lnej kaŨdy z wykonawc·w skğada odrňbne 

oŜwiadczenie. 

Ww. oŜwiadczenie naleŨy zğoŨyĺ w oryginale. 

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŨeli odrňbne przepisy wymagajŃ wpisu do rejestru lub ewidencji 

wystawiony nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed terminem skğadania ofert. 

W przypadku oferty wsp·lnej ww. odpis skğada kaŨdy z wykonawc·w skğadajŃcych ofertň 

wsp·lnŃ. 

W przypadku skğadania oferty wsp·lnej kaŨdy z wykonawc·w skğada odrňbny dokument. 

Ww. dokument naleŨy zğoŨyĺ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnoŜĺ z 

oryginağem przez wykonawcň. 

4) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach okreŜlonych w Rozdziale I pkt 4 lub 

w przypadku skğadania oferty wsp·lnej (Rozdziağ II pkt 3) Instrukcji; 

Ww. peğnomocnictwa naleŨy zğoŨyĺ w oryginale lub kopii notarialnie poŜwiadczonej. 

 

4.  JeŨeli wykonawca nie zğoŨyğ dokument·w lub oŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w pkt 2 lub 3, 

dokumenty lub oŜwiadczenia te sŃ niekompletne, zawierajŃ bğňdy lub budzŃ wskazane przez 

zamawiajŃcego wŃtpliwoŜci, zamawiajŃcy moŨe wezwaĺ do ich zğoŨenia, uzupeğnienia, 

wyjaŜnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ũe mimo ich zğoŨenia, 

uzupeğnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaŜnieŒ  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byğoby uniewaŨnienie postňpowania. 

5. W przypadku wŃtpliwoŜci zamawiajŃcy wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 
zğoŨenia wyjaŜnieŒ dotyczŃcych oferty wykonawcy (w tym zğoŨonych oŜwiadczeŒ  

i dokument·w). 

6. ZamawiajŃcy wymaga, aby zağŃczone do oferty dokumenty sporzŃdzone w jňzyku obcym 
zğoŨone zostağy wraz z tğumaczeniem na jňzyk polski. 
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ROZDZIAŁ V. OCENA OFERT. ODRZUCENIE OFERTY. UNIEWAŻNIENIE 

POSTĘPOWANIA 

 

1. ZamawiajŃcy moŨe poprawiĺ w treŜci oferty nastňpujŃce omyğki: 

1) oczywiste omyğki pisarskie, 

2) oczywiste omyğki rachunkowe, 

3) inne omyğki polegajŃce na niezgodnoŜci oferty z InstrukcjŃ, niepowodujŃce istotnych 
zmian w treŜci oferty. 

2. Kryterium, kt·rym zamawiajŃcy bňdzie siň kierowağ przy wyborze oferty jest: 

Cena ï 100 %, obliczona w spos·b podany w ogğoszeniu. 

3. ZamawiajŃcy moŨe odrzuciĺ ofertň wykonawcy jeŨeli zawiera raŨŃcŃ niskŃ cenň tj. jest niŨsza 
od szacunkowej wartoŜci zam·wienia o wiňcej niŨ 30%. 

4. ZamawiajŃcy odrzuci ofertň wykonawcy w sytuacji, gdy: 

1) jej treŜĺ nie odpowiada treŜci Ogğoszenia lub Instrukcji; 

2) jej zğoŨenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis·w o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera bğňdy w obliczeniu ceny; 

4) jest niewaŨna na podstawie odrňbnych przepis·w; 

5) wykonawca nie speğnia lub nie wykaŨe speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu; 

6) wykonawca podlega wykluczeniu z postňpowania lub nie zğoŨy oŜwiadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia. 

5. ZamawiajŃcy uniewaŨni postňpowanie o udzielenie zam·wienia na usğugi spoğeczne, jeŨeli: 

1) nie zğoŨono Ũadnej oferty niepodlegajŃcej odrzuceniu  

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŨsza kwotň, kt·rŃ zamawiajŃcy zamierza 

przeznaczyĺ na sfinansowanie zam·wienia, chyba Ũe zamawiajŃcy moŨe zwiňkszyĺ tň 

kwotň do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystŃpiğa istotna zmiana okolicznoŜci powodujŃca, Ũe prowadzenie postňpowania lub 

wykonanie zam·wienia nie leŨy w interesie publicznym; 

4) postňpowanie obarczone jest niemoŨliwŃ do usuniňcia wadŃ uniemoŨliwiajŃcŃ zawarcie 

niepodlegajŃcej uniewaŨnieniu umowy w sprawie zam·wienia publicznego. 

6. ZamawiajŃcy poinformuje wykonawc·w o wyborze oferty, w spos·b okreŜlony w Rozdziale 
VI. 

7. ZamawiajŃcy zamieŜci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informacjň  

o udzieleniu zam·wienia, podajŃc nazwň albo imiň i nazwisko podmiotu, z kt·rym zawarğ 

umowň w sprawie zam·wienia publicznego. W razie nieudzielenia zam·wienia 

(uniewaŨnienia postňpowania) zamawiajŃcy zamieŜci na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej, informacjň o nieudzieleniu zam·wienia (uniewaŨnieniu postňpowania). 

 

ROZDZIAŁ VI . WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA I INSTRUKCJI ORAZ 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

1. ZamawiajŃcy jest dostňpny dla wykonawc·w w dniach pracujŃcych od poniedziağku do piŃtku  

w godzinach od 8:00 do 15:00. 

2. OŜwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajŃcy i wykonawca przekazujŃ 
pisemnie, z zastrzeŨeniem pkt 3. 

3. ZamawiajŃcy dopuszcza porozumiewanie siň za pomocŃ faksu lub e-maila, przy 

przekazywaniu nastňpujŃcych dokument·w: 
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1) pytania wykonawc·w i wyjaŜnienia zamawiajŃcego dotyczŃce treŜci Ogğoszenia lub 

Instrukcji, 

2) wezwanie wykonawcy do wyjaŜnienia oferty i odpowiedŦ wykonawcy, 

3) wezwanie wykonawcy do uzupeğnienia oferty, 

4) informacja o wyborze oferty, 

5) inna korespondencja kierowana przez zamawiajŃcego do wykonawc·w. 

4. JeŨeli zamawiajŃcy lub wykonawca przekazujŃ ww. oŜwiadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje faksem albo e-mailem, kaŨda ze stron na ŨŃdanie drugiej niezwğocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokument·w faksem lub  

e-mailem dow·d transmisji danych oznacza, Ũe wykonawca otrzymağ korespondencjň w 

momencie jej przekazania przez zamawiajŃcego, niezaleŨnie od ewentualnego potwierdzenia 

faktu jej otrzymania. ZamawiajŃcy nie ponosi odpowiedzialnoŜci za niesprawne dziağanie 

urzŃdzeŒ wykonawcy. 

5. Postňpowanie odbywa siň w jňzyku polskim w zwiŃzku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oŜwiadczenia itp. skğadane w trakcie postňpowania miňdzy zamawiajŃcym a wykonawcami 

muszŃ byĺ sporzŃdzone w jňzyku polskim. 

6. OsobŃ uprawnionŃ do bezpoŜredniego kontaktowania siň z wykonawcami w imieniu 

zamawiajŃcego jest p. Marek KamiŒski tel. +48 91 46 00 844  w godz. 8:00-15:00 fax: 91 460 

03 19 (czynny cağŃ dobň). 

7. Wykonawca moŨe zwr·ciĺ siň do zamawiajŃcego o wyjaŜnienie treŜci Ogğoszenia lub 

Instrukcji. ZamawiajŃcy udzieli wyjaŜnieŒ niezwğocznie, jednak nie p·Ŧniej niŨ na 2 dni przed 

upğywem terminu skğadania ofert, pod warunkiem Ũe wniosek o wyjaŜnienie treŜci wpğynie do 

zamawiajŃcego nie p·Ŧniej niŨ do koŒca dnia, w kt·rym upğywa poğowa wyznaczonego 

terminu skğadania ofert. 

8. JeŨeli wniosek o wyjaŜnienie treŜci Instrukcji lub Ogğoszenia wpğynie po upğywie terminu 

skğadania wniosku, o kt·rym mowa w pkt 6, lub bňdzie dotyczyĺ udzielonych wyjaŜnieŒ, 

zamawiajŃcy moŨe udzieliĺ wyjaŜnieŒ albo pozostawiĺ wniosek bez rozpoznania. 

9. PrzedğuŨenie terminu skğadania ofert nie wpğywa na bieg terminu skğadania wniosku, o kt·rym 
mowa w pkt 6. 

10. TreŜĺ pytaŒ wraz z wyjaŜnieniami zamawiajŃcy udostňpnia na stronie internetowej. 

11. W uzasadnionych przypadkach zamawiajŃcy moŨe przed upğywem terminu skğadania ofert 
zmieniĺ treŜĺ Ogğoszenia lub Instrukcji. DokonanŃ zmianň treŜci zamawiajŃcy udostňpnia na 

stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ VII . SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Wykonawca podaje cenň oferty w ĂFormularzu ofertyò ï wedğug wzoru stanowiŃcego 

zağŃcznik nr 1 do Instrukcji. 

2. Cena oferty musi obejmowaĺ: 

1) wszystkie koszty realizacji przedmiotu zam·wienia okreŜlone w Ogğoszeniu i Instrukcji;  

2) inne koszty, kt·re wykonawca bňdzie musiağ ponieŜĺ w celu naleŨytego wykonania 

przedmiotu zam·wienia. 

3. Cena musi byĺ wyraŨona w zğotych polskich niezaleŨnie od wchodzŃcych w jej skğad 
element·w. Cena ta bňdzie brana pod uwagň w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Rozliczenia pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ bňdŃ prowadzone w walucie PLN. 
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ROZDZIAŁ VIII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Ofertň naleŨy zğoŨyĺ w Centrum ŧeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, 

BUDYNEK ADMINISTRACJA, pok·j 110,. r.,  w terminie do dnia 19 stycznia 2017 r. do 

godz.10:00 

2. Otwarcie ofert odbňdzie siň w dniu 19 stycznia 2017 r., o godz. 10:30 Centrum ŧeglarskim, ul. 

Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pok·j 110. Otwarcie 

ofert jest jawne, wykonawcy mogŃ w nim uczestniczyĺ. 

3. Termin zwiŃzania ofertŃ wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiŃzania ofertŃ rozpoczyna siň wraz  

z upğywem terminu skğadania ofert. 

 

ROZDZIAŁ VIII . ZAWARCIE UMOWY  

 

1. Wykonawca ma obowiŃzek zawrzeĺ umowň wedğug wzoru, stanowiŃcego zağŃcznik nr 4 do  

Instrukcji. 

2. Zawarta umowa bňdzie jawna i bňdzie podlegağa udostňpnianiu na zasadach okreŜlonych  

w przepisach o dostňpie do informacji publicznej. 

3. Przed podpisaniem umowy, wykonawca kt·rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszŃ, 

zobowiŃzany jest wnieŜĺ zabezpieczenie naleŨytego wykonania Umowy w wysokoŜci 10% 

ceny oferty. 

 

ROZDZIAŁ IX . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zam·wienia  jest ĂCzarter Ũaglowca i organizacja szkolenia dla reprezentacji   

Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2017ò. 

Kod CPV: 80500000-9 - usługi szkoleniowe 

 

2. Zakres zam·wienia obejmuje zrealizowanie rejsu szkoleniowego z programem 

szkoleniowym z zakresu Ũeglarstwa, etykiety Ũeglarskiej i meteorologii, kt·ry uwzglňdnia 

wymagania Polskiego ZwiŃzku ŧeglarskiego dotyczŃce zdobywania i podnoszenia 

kwalifikacji Ũeglarskich zgodnie z zağŃcznikem nr 1 do umowy. W ramach zam·wienia 

Armator Ũaglowca zobowiŃzuje siň do udziağu Ũaglowca wraz z reprezentacjŃ Szczecina  

w regatach The Tall Ships Races 2017 w okresie 30 czerwca - 8 sierpnia 2017 i do 

organizacji szkolenia Ũeglarskiego reprezentacji Szczecina na pokğadzie Ũaglowca w trakcie 

regat. Armator zapewni reprezentacji Szczecina nastňpujŃce iloŜci miejsc w rejsach 

edukacyjno - staŨowych: 

I etap: 32 miejsca dla reprezentacji + 2 miejsca w kabinie armatorskiej, 

II etap: 32 miejsca dla reprezentacji + 2 miejsca w kabinie armatorskiej, 

III etap: 32 miejsca dla reprezentacji + 2 miejsca w kabinie armatorskiej, 

Armator zobowiŃzuje siň do zgğoszenia Ũaglowca do udziağu w regatach The Tall Ships 

Races 2017 odbywajŃcych siň w okresie od 30 czerwca 2017 r. do 8 sierpnia 2017 r. i 

pokrywa koszty udziağu Ũaglowca w regatach, w tym opğaty portowe, pilotaŨowe, koszty 

paliwa i wszelkie inne koszty eksploatacji Ũaglowca konieczne dla przeprowadzenia rejsu.  
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W ramach wynagrodzenia, Armator zobowiŃzuje siň Ũe, kaŨdy czğonek reprezentacji bňdzie 

miağ zapewnione: 

a) zaokrňtowanie (kojowe) w jednoosobowych kojach, 

b) wyŨywienie (3 posiğki dziennie + cağodobowy dostňp do kawy i herbaty bez 
ograniczeŒ), 

c) w dniu podmiany zağ·g naleŨy zapewniĺ posiğki zar·wno zağodze schodzŃcej, jak  

i wchodzŃcej na pokğad ŧaglowca, a zağodze schodzŃcej dodatkowo suchy prowiant, 

d) udziağ w imprezach odbywajŃcych siň w trakcie regat The Tall Ships Races 2017, o ile 
pozwolŃ na to obowiŃzki wynikajŃce z obsğugi ŧaglowca , 

e) szkolenie Ũeglarskie prowadzone pod okiem doŜwiadczonych instruktor·w, 

f) opiekň medycznŃ (obecnoŜĺ lekarza na pokğadzie w czasie trwania kaŨdego z etap·w 
rejsu) i wychowawczŃ. 

 

Armator, uwzglňdniajŃc r·Ũnice kulturowe i religijne oraz czas trwania i charakter podr·Ũy 

morskiej, jest obowiŃzany zapewniĺ uczestnikom wyŨywienie o odpowiedniej jakoŜci  

o dobowej wartoŜci kalorycznej nie mniejszej niŨ 2400 kcal na osobň/ dobň.  

Armator zobowiŃzuje siň do przekazania ZamawiajŃcemu wszelkich nagr·d, puchar·w, 

dyplom·w i pamiŃtek, kt·re w czasie trwania rejsu zdobňdzie Ũaglowiec i reprezentacja 

Szczecina. Armator zgadza siň, by jedna z os·b wskazanych przez ZamawiajŃcego peğniğa 

funkcjň Komandora Rejsu, przedstawiciela ZamawiajŃcego i reprezentacji Szczecina, 

wobec Kapitana jak i organizator·w The Tall Ships Races 2017 we wszystkich sprawach 

programowych i organizacyjnych rejsu. Armator wyraŨa zgodň, by Komandor Rejsu byğ 

organizatorem i odpowiedzialnym za Program AktywnoŜci reprezentacji Szczecina 

wynikajŃcy z programu The Tall Ships Races 2017, a ponadto by czňŜĺ czğonk·w 

reprezentacji Szczecina, po 10 os·b w kaŨdym z port·w, byğa zwolniona w portach z 

obowiŃzk·w wynikajŃcych z podziağu na wachty, w celu obsğugi stoiska promocyjnego 

miasta Szczecin.  

Armator wyraŨa zgodň na transport Ũaglowcem stoiska promocyjnego miasta Szczecin. 

Armator wyraŨa zgodň, by podczas postoju w portach czğonkowie reprezentacji Szczecina, 

w porozumieniu z kapitanem, mogli rozwieszaĺ na Ũaglowcu (na wantach, relingach  

i w innych miejscach) banery promocyjne miasta Szczecin, w wielkoŜciach okreŜlonych 

przez organizatora regat. JednoczeŜnie Armator zobowiŃzuje siň w czasie trwania rejsu nie 

uŨywaĺ innych baner·w reklamowych firm i os·b trzecich, bez zgody i wiedzy 

ZamawiajŃcego.  

Armator zapewni: 

a) zaplecze dydaktyczne z wyposaŨeniem audiowizualnym na 30 os·b, 

b) zadaszenie pokğadu w portach podczas organizacji zajňĺ i spotkaŒ na pokğadzie  

(w przypadku zğych warunk·w atmosferycznych). 

Zam·wienie obejmuje czarter Ũaglowca z przynajmniej jednym masztem posiadajŃcym reje. 

ŧaglowiec speğnia wymogi i przepisy uprawniajŃce do Ũeglugi po wodach morskich bez 

ograniczeŒ, a jego zağoga stağa posiada odpowiednie uprawnienia pozwalajŃce na obsğugň  
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i prowadzenie Ũaglowca zawarte w Karcie BezpieczeŒstwa jednostki. Jednostka 

wyposaŨona jest w pomocniczy napňd mechaniczny, umoŨliwiajŃcy poruszanie siň jednostki 

w niesprzyjajŃcych warunkach atmosferycznych i wiatrowych z prňdkoŜciŃ marszowŃ 

minimum 6 wňzğ·w, z zasiňgiem nie mniejszym niŨ 800 mil morskich. Jednostka jest 

wyposaŨona w indywidualne Ŝrodki ratunkowe dla zağogi, w liczbie odpowiadajŃcej liczbie 

czğonk·w zağogi stağej i zmiennej. Jednostka wyposaŨona jest w komplet aktualnych map 

i pomocy nawigacyjnych na obszar regat The Tall Ships Races 2017. Jednostka wyposaŨona 

jest w ğŃcznoŜĺ satelitarnŃ i radiowŃ, ğŃcznoŜĺ wymaganŃ przez organizatora regat The Tall 

Ships Races 2017, oraz ğŃcznoŜĺ ze sğuŨbami ratunkowymi, a takŨe w inne urzŃdzenia 

wymagane przez organizatora tych regat. Jednostka posiada autonomicznoŜĺ Ũeglugi 

minimum 15 dni, zanurzenie maksimum 5,5 metra, dğugoŜĺ kadğuba minimum 40 metr·w 

i powierzchniň oŨaglowania minimum 800 m2. 

 

      

 
 


