SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA
ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”
Zamówienie współfinansowane przez INTERREG Baltic Sea Region Programme w ramach
projektu: Marelitt Baltic- ograniczanie wpływu odpadów morskich w postaci zagubionych sieci
rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego

PRZETARG
W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg
nr KRS 0000234212, REGON 320047293, NIP 6711716546
e-mail: biuro@kgpr.pl
strona internetowa: www.kgpr.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2017 r., poz. 459 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu
zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu polegających na poszukiwaniu,
dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z polskiej strefy Morza
Bałtyckiego na wysokości województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu Marelitt
Baltic realizowanego w oparciu o program INTERREG Baltic Sea Region. W ramach całego
projektu Zamawiający zrealizuje 180 (sto osiemdziesiąt) 8-godzinnych akcji, liczonych od
momentu wypłynięcia z portu, wykonania akcji i powrotu do portu, podczas których zamierza
przeszukać obszary:
1) wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w małych kwadratach rybackich
oznaczonych literami E i F,
2) wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w małych kwadratach rybackich
oznaczonych literami F, G i H,
3) wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w małych kwadratach rybackich
oznaczonych literami J i K.
Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargu oraz w jej załącznikach sformułowanie
„kwadraty rybackie” oznacza Kwadraty Morskiego Instytutu Rybackiego wprowadzone w
polskim rybołówstwie bałtyckim w 1962 roku według projektu Henryka Janko z Pracowni
Łowisk Rybackich Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.

Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na 3 zadania:
1) Zadanie nr 1 – przeprowadzenie 60 ośmiogodzinnych akcji poszukiwania i wyławiania
z morza zagubionych sieci rybackich na obszarach wskazanych przez Zamawiającego,
znajdujących się w kwadratach rybackich oznaczonych literami E i F, w ciągu dwóch
lat (2017-2018), przy pomocy kutra rybackiego wyposażonego w urządzenie niezbędne
do wyławiania sieci widm (szukarka), będące na wyposażeniu kutra,
2) Zadanie nr 2 – przeprowadzenie 60 ośmiogodzinnych akcji poszukiwania i wyławiania
z morza zagubionych sieci rybackich na obszarach wskazanych przez Zamawiającego,
znajdujących się w kwadratach rybackich oznaczonych literami F, G i H, w ciągu dwóch
lat (2017-2018), przy pomocy kutra rybackiego wyposażonego w urządzenie niezbędne
do wyławiania sieci widm (szukarka), będące na wyposażeniu kutra,
3) Zadanie nr 3 – przeprowadzenie 60 ośmiogodzinnych akcji poszukiwania i wyławiania
z morza zagubionych sieci rybackich na obszarach wskazanych przez Zamawiającego,
znajdujących się w kwadratach rybackich oznaczonych literami J i K, w ciągu dwóch
lat (2017-2018), przy pomocy kutra rybackiego wyposażonego w urządzenie niezbędne
do wyławiania sieci widm (szukarka), będące na wyposażeniu kutra.
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno Zadanie. Nie dopuszcza się, by
Wykonawca złożył ofertę na więcej niż jedno Zadanie. W przypadku złożenia oferty na więcej
niż jedno Zadanie Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferty odrzucone.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności
do:
1) zagwarantowania udziału jednostki/jednostek rybackich w akcjach usuwania
utraconych narzędzi połowu z wskazanych przez Zamawiającego obszarów
znajdujących się w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego;
2) uzyskanie niezbędnych pozwoleń na prowadzenie akcji przez jednostkę/jednostki
rybackie;
3) zagwarantowania, że każda z jednostek rybackich biorących udział w akcjach usuwania
utraconych narzędzi połowu przeprowadzi w roku 2017 w okresie wrzesień –
październik oraz w roku 2018 w okresie marzec - wrzesień, akcje w morzu na
wskazanych obszarach;
4) zagwarantowania jednostkom odpowiedniego sprzętu połowowego niezbędnego do
przeprowadzenia akcji;
5) dostarczenia Zamawiającemu danych dotyczących działalności poszczególnych
jednostek poprzez wydruki z systemu VMS (Vessel monitoring system), wykazując
dokładną przebytą drogę jednostki rybackiej i czas wykonywanych akcji
6) niewykonywania podczas akcji innych czynności niezwiązanych z przeprowadzonymi
akcjami,
7) wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym
harmonogram określający czas i miejsce poszukiwania i wyławiania, który stanowi
załącznik nr 3 do wzoru umowy.
8) dokumentowania wszelkich wyłowionych z morza narzędzi połowowych oraz innych
odpadów zgodnie z wymogami wzoru rejestru stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru
umowy oraz przekazania dokumentacji Zamawiającemu;
9) informowania Zamawiającego o każdorazowym rozpoczęciu akcji poszukiwania oraz
jej zakończeniu;

10) przedstawienia raportów pisemnych z każdej akcji, zawierających informację o: liczbie
członków załogi, dacie i godzinie rozpoczęcia akcji, dacie i godzinie zakończenia akcji,
warunkach pogodowych, dacie i godzinie wydania/wybrania zestawu połowowego,
ilości wybranych zestawów połowowych, długości wybranych sieci, wadze i typie
wyłowionego sprzętu, innych obserwacjach;
11) przekazanie wyłowionego sprzętu połowowego oraz innych wyłowionych odpadów
zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz dostarczenia do Zamawiającego
potwierdzenia przekazania;
12) w razie potrzeby udziału w spotkaniach wskazanych przez Zamawiającego w ramach
projektu Marelitt Baltic poświęconych tematowi technik wyławiania sieci z dna morza
(przy czym koszty podróży i zakwaterowania będą refinansowane osobno przez
Zamawiającego, poza tym zamówieniem).
4. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie realizowane będzie w okresie wrzesień 2017 r. – wrzesień 2018 r., z
zastrzeżeniem, że akcje w morzu realizowane będą w okresach:
1) wrzesień – październik 2017 roku,
2) marzec – wrzesień 2018 roku.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Warunków Przetargowych,
2) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Specyfikacji
Warunków Przetargowych,
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące
warunki:
1) posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie;
3) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
wykonanie zamówienia;
4) wykonają usługę w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia.
3. Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy nie mogą realizować zamówienia za pomocą podwykonawców.
5. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie brał udział w co najmniej 1
projekcie polegającym na poszukiwaniu i wyławianiu zagubionego sprzętu
połowowego na Morzu Bałtyckim;

2) dysponuje lub będzie dysponował załogą profesjonalnych rybaków, w tym szyprem
kutra z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zawodzie i poławianiu w polskiej
strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego,
3) dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej 1 kutrem rybackim oraz sprzętem
niezbędnym do prowadzenia akcji poszukiwania zagubionego sprzętu połowowego,
tzw. „szukarkiem” dostosowanym do specyficznych warunków danego kutra.
6. Z postępowania przetargowego wyklucza się:
1) Wykonawcę, który w tym samym okresie bierze udział w innych projektach
polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi
połowowych z Morza Bałtyckiego finansowanych ze środków unijnych,
2) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
3) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym;
4) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu przetargowym;
5) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania przetargowego lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu takiego postępowania;
6) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu przetargowym;
7) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
8) Wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie,
9) jeżeli Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert, oraz osoby upoważnione do reprezentacji;
2) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie, a także o
znajdowaniu się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
wykonanie zamówienia,
3) wykaz wykonanych usług tożsamych z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 4 do
Specyfikacji Warunków Przetargu. W przypadku gdy Zamawiający uzna, że złożone
oświadczenie jest niewystarczające lub poweźmie wątpliwości co do prawdziwości
złożonego oświadczenie to na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 3 dni ma
obowiązek dostarczyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 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 do dysponowania tymi osobami,
5) wykaz sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
6) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego
złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej wobec
Zamawiającego.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do Wykonawcy lub
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.
7. Sposób określenia ceny, przygotowania oferty, uzupełnianie braków i kryteriów:
1) Wykonawca określi cenę oferty netto wyrażoną w złotych polskich (PLN) podając ją w
zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Na określoną przez Wykonawcę cenę składają się wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost ze Specyfikacji Warunków
Przetargowych, umowy, załączników do umowy, jak również nie ujęte, a niezbędne do
wykonania zadania i osiągnięcia zamierzonego celu.
3) Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez osobą upoważnioną
oraz zawierać podanie ceny ryczałtowej za wykonanie zamówienia.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

5) Zaproponowana przez Wykonawcę cena obejmuje wszystkie rzeczywiste składniki
związane z realizacją zamówienia.
6) Ceny należy wyliczyć w oparciu o kalkulacje własne. Powinny one zawierać wszystkie
koszty wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia.
7) Podatek VAT ze wskazaniem stawki należy doliczyć do ceny końcowej.
8) Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość zaoferowanej ceny do czasu zakończenia
zamówienia.
9) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia
nie może być podstawą do żądania zmiany zaoferowanej ceny.
10) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zadanie.
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
12) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
13) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Przetargowych.
14) Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
15) Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
16) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w przetargu w trybie Kodeksu cywilnego na „Świadczenie usług
poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu
Bałtyckim”.
17) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
18) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu w trybie Kodeksu cywilnego na
„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci
rybackich w Morzu Bałtyckim”.
19) Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres
Wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub
osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
20) W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu w trybie Kodeksu cywilnego na
„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci
rybackich w Morzu Bałtyckim”. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i
adres Wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
21) Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowanie oferty.

22) Jeżeli Wykonawca nie złoży, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu.
23) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w
Specyfikacji Warunków Przetargowych.
24) Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
25) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów –
cena - 100 %.
26) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną netto, nie podlegająca
odrzuceniu.
8. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 25 września 2017 roku do godziny 12:00 w
sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującego się w
Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul.
Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do
Zamawiającego).
2) Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Siedziba Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o.,
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg, sala konferencyjna;
b) termin otwarcia ofert: w dniu 25 września 2017 roku, o godz. 13.00
3) Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji. Koperta lub inne
opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według
kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
4) Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

10. Istotne postanowienia umowy oraz warunki płatności zawiera wzór umowy,
stanowiący załącznik 7 do niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargowych.
11. Zapoznanie się z dokumentacją zamówienia oraz wszelkie informacje odnośnie
warunków przetargu można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w
siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. oraz na stronie
internetowej www.kgpr.pl.
12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w
terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
13. Oferent składając ofertę jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją
zamówienia i warunkami przetargu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskał
wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz
akceptuje termin realizacji przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez
podania przyczyny, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert lub zmiany warunków zamówienia na każdym etapie
postępowania przetargowego.
15. Zamawiający powiadomi uczestników przetargu o jego wyniku, odwołaniu lub
zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w formie pisemnej na adres
wskazany w ofercie, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu albo jego
odwołania.

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w przetargu
3) Oświadczenie dotyczące braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z
postępowania
4) Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług.
5) Wzór wykazu osób
6) Wzór wykazu sprzętu
7) Wzór umowy

Załącznik nr 1
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Formularz oferty
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie Zadania nr ……..
w ramach zamówienia pod nazwą:
„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci
rybackich w Morzu Bałtyckim”
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………
Siedziba…………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks .……………………………………………………………………………….
adres e-mail: ……………………………………………………………………………………
nr NIP ………………………………………….………………………………………………
nr REGON ……………………………………….……………………………………………
nr PESEL/KRS ………………………………………………………………………………...
2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg
nr KRS 0000234212, REGON 320047293, NIP 6711716546
e-mail: biuro@kgpr.pl
strona internetowa: www.kgpr.pl
3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
Cena wykonania zamówienia za jedną 8-godzinną akcję: …................... zł netto
(słownie ………………………………………………………………...)
+ podatek VAT w wysokości ….. % co daje kwotę brutto w wysokości ……………….
(słownie ………………………………………………………………………………………...)
Łączna cena za wykonanie całego zamówienia (………….. akcji): …................... zł netto
(słownie ………………………………………………………………...)
+ podatek VAT w wysokości …… % co daje kwotę brutto w wysokości ……………….

(słownie …………………………………………………………………….)
4. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Specyfikacji
Warunków Przetargowych.
2) Zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Przetargowych i jej załącznikami,
przyjmuję warunki w niej zawarte i nie wnoszę do niech żadnych zastrzeżeń.
3) Akceptuję warunki płatności przedstawione w projekcie umowy, która stanowi
załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Przetargowych.
4) Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy w brzmieniu określonym w załączniku nr 7
do Specyfikacji Warunków Przetargowych oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego.
5) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w
brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Przetargowych, w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia.
7) Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8) Moja sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
9) Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i
dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………….......................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w przetargu

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w przetargu
Składając ofertę w postępowaniu w trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
cywilny w ramach zamówienia pod nazwą „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i
dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” oświadczam, że spełniam
warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania
przedmiotu zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę
i doświadczenie, a także oświadczam, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i
finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

………….......................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Oświadczenie dotyczące braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z
postępowania

Oświadczenie
o braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z postępowania
Składając ofertę w postępowaniu w trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
cywilny w ramach zamówienia pod nazwą „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i
dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” oświadczam, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania przetargowego zgodnie ze Specyfikacją Warunków
Przetargu, w szczególności:
1) nie biorę udziału w innych projektach polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i
wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z Morza Bałtyckiego finansowanych ze
środków unijnych,
2) nie wprowadziłem Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie
podlegam wykluczeniu, spełniam warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria i nie zataiłem tych informacji;
3) nie przedstawiłem informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
przetargowym;
4) nie wpływałem i nie próbowałem bezprawnie wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mi przewagę w postępowaniu
przetargowym;
5) nie brałem udziału w przygotowaniu postępowania przetargowego ani też mój
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, nie brała udział w przygotowaniu
tego postępowania przetargowego;
6) nie zawarłem z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu przetargowym;
7) nie spełniam innych przesłanek wykluczających mnie z postępowania przetargowego
wskazanych w Specyfikacji Warunków Przetargu.

………….......................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu w trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
cywilny w ramach zamówienia pod nazwą „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i
dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” oświadczam, że
wykonałem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, następujące usługi:

Lp.

Przedmiot usługi z krótkim
opisem

Podmiot na
rzecz, którego
usługi były
wykonane

Data
wykonania
usługi

Wartość usługi
netto

Wartość usługi
netto

1.
2.
…

………….......................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Wzór wykazu osób
WYKAZ OSÓB
Składając ofertę w postępowaniu w trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
cywilny w ramach zamówienia pod nazwą „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i
dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” oświadczam, że dysponuję
lub będę dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu przetargu:

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie

Stosunek
prawny łączący
z Wykonawca

1.
2.
3.
4.
…

………….......................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Wzór wykazu sprzętu
WYKAZ SPRZĘTU
Składając ofertę w postępowaniu w trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
cywilny w ramach zamówienia pod nazwą „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i
dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” oświadczam, że na
potwierdzenie warunku dysponowania co najmniej 1 kutrem rybackim oraz sprzętem
niezbędnym do prowadzenia akcji poszukiwania zagubionego sprzętu połowowego, tzw.
„szukarkiem” dostosowanym do specyficznych warunków danego kutra składam niniejszy
wykaz sprzętu:

Lp.

Opis i rodzaj
sprzętu

Podstawa
dysponowania
sprzętem

Dane techniczne sprzętu

Miejsce stacjonowania
(dotyczy kutra rybackiego)

1.
2.
…

………….......................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Wzór umowy
UMOWA
zawarta w dniu …………………. 2017 roku w Kołobrzegu pomiędzy:
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234212, NIP: 671-171-65-46,
REGON: 320047293, reprezentowaną przez:
Pana Marcina Radkowskiego – Prezesa Zarządu,
Panią Teresę Pióro – Wiceprezesa Zarządu,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………… zamieszkałym w ……………………………………………
nr PESEL: …………./nr KRS ………………….., nr serii dowodu osobistego:
……………….., nr NIP: ………………., nr REGON: ………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w
trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny w ramach zamówienia pod
nazwą „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci
rybackich w Morzu Bałtyckim”, o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

5.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz
Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu przy użyciu jednostki pływającej
60 ośmiogodzinnych akcji poszukiwania, dokumentacji i wyławiania zagubionych narzędzi
połowowych z polskiej strefy Morza Bałtyckiego na wysokości województwa
zachodniopomorskiego w ramach projektu Marelitt Baltic realizowanego w oparciu o
program INTERREG Baltic Sea Region.
Wykonawca oświadcza, że właścicielem jednostki pływającej …………………….
wpisanej do Polskiego Rejestru Statków Rybackich.
Wykonawca oświadcza, że jednostka pływająca, o której mowa w ust. 2 spełnia warunki
techniczne niezbędne do wykorzystania go do przeprowadzenia trałowań w celu
poszukiwania zalegających narzędzi połowowych oraz, że na wyposażeniu jednostki
znajduje się niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji poszukiwania zagubionego sprzętu
połowowego, tzw. „szukarek” dostosowany do specyficznych warunków jednostki.
Wykonawca wykona przedmiot umowy w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym
harmonogramem określającym czas i miejsce poszukiwania i wyławiania, który stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zagwarantowania udziału jednostki rybackiej ……………. w akcjach usuwania
utraconych narzędzi połowu z wskazanych przez Zamawiającego obszarów
znajdujących się w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego i
uzyskanie niezbędnych pozwoleń na prowadzenie akcji;
2) wykonanie pełnomorskich akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających
narzędzi połowowych;
3) zagwarantowania, że każda z jednostek rybackich biorących udział w akcjach
usuwania utraconych narzędzi połowu przeprowadzi w roku 2017 w okresie
wrzesień – październik oraz w roku 2018 w okresie marzec - wrzesień, akcje w
morzu na wskazanych obszarach;
4) informowania Zamawiającego o każdorazowym rozpoczęciu akcji poszukiwania
oraz jej zakończeniu;
5) zagwarantowania jednostkom odpowiedniego sprzętu połowowego niezbędnego do
przeprowadzenia akcji,
6) dokumentowanie przebiegu akcji oczyszczania dna morskiego, w szczególności
poprzez dokumentację fotograficzną oraz wydruki z VMS (Vessel monitoring
system),
7) dostarczenia Zamawiającemu danych dotyczących działalności poszczególnych
jednostek poprzez wydruki z systemu VMS, wykazując dokładną przebytą drogę
jednostki rybackiej i czas wykonywanych akcji
8) niewykonywania podczas akcji innych czynności niezwiązanych z
przeprowadzonymi akcjami,
9) dokumentowania wszelkich wyłowionych z morza narzędzi połowowych oraz
innych odpadów zgodnie ze wzorem rejestru stanowiącym załącznik nr 4 do
umowy;
10) przekazanie wyłowionego sprzętu połowowego oraz innych wyłowionych odpadów
zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz dostarczenia do Zamawiającego
potwierdzenia przekazania;
11) w razie potrzeby udziału w spotkaniach wskazanych przez Zamawiającego w
ramach projektu Marelitt Baltic poświęconych tematowi technik wyławiania sieci z
dna morza (przy czym koszty podróży i zakwaterowania będą refinansowane
osobno przez Zamawiającego, poza tym zamówieniem).
12) przeniesienie praw autorskich do wytworzonych w ramach akcji utworów
dokumentujących przebieg akcji,
6. Specyfikacja Warunków przetargowych oraz złożona przez Wykonawcę oferta stanowią
integralną część niniejszej umowy i stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej
umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać 60 (sześćdziesiąt) pełnomorskich akcji oczyszczania
dna morskiego z zalegających narzędzi połowowych w okresie od września do października
2017 roku oraz w okresie od marca do października 2018 roku, zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, podczas których przeszuka kwadraty o
boku 1 mili morskiej znajdujące się na obszarach tzw. małych kwadratów rybackich MIR
oznaczonych literami ……….. oraz inne wskazane przez Zamawiającego lokalizacje
znajdujące się na tych obszarach.
2. Czas trwania jednej akcji wynosi 8 godzin.

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy innym podmiotom,
poza pracownikami zatrudnionymi na pokładzie jednostki pływającej bez wcześniejszej
pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się na czas wykonywania Usługi wykorzystywać materiały
promocyjne dostarczone przez Zamawiającego zgodnie z przekazanymi instrukcjami.
5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy na osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Usługi z należytą starannością, rzetelnością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także najlepszą wiedzą.
7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń i instrukcji Zamawiającego i
jego przedstawicieli, z wyłączeniem instrukcji i poleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy
i technicznych środków niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać prawnych uregulowań dotyczących prowadzenia
prac na morzu jak również przepisów BHP.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w aspekcie zdarzeń losowych mających
miejsce na statku jak i na nabrzeżu podczas wykonywania usługi przez Wykonawcę.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wykorzystywanego
przez Wykonawcę do realizacji usługi sprzętu.
11. Wykonawca będzie wykonywał Usługę na obszarze wskazanym przez Zamawiającego
zgodnie z niniejszą umową, złożoną ofertą oraz Specyfikacją Warunków Przetargowych.
12. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne pozwolenia umożliwiające
realizację przedmiotu umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że sprzęt, przy pomocy którego przedmiot umowy będzie
realizowany jest sprawny technicznie i posiada wszystkie niezbędne pozwolenia.
14. Wykonawca deklaruję pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i pracowników
jak i za przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji przedmiotu umowy.
15. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed wypłynięciem w morze poinformować
właściwy Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego, Zamawiającego oraz wszystkie
inne wskazane przez wymienione organy instytucję o terminie wypłynięcia, planowanym
czasie wykonywania usługi, liczbie zamustrowanych członków załogi i dokładnej
lokalizacji akcji.
16. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i niezwłocznie po zakończeniu akcji
poinformować o tym fakcie odpowiednie służby oraz Zamawiającego.
17. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację fotograficzną podczas akcji
obejmującą fotodokumentację wszystkich wyłowionych z morza narzędzi połowowych.
18. Wykonawca zobowiązuje się przekazać wyłowiony sprzęt połowowy zgodnie ze
wskazówkami Zamawiającego.
19. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przy przekazaniu wyłowionego sprzętu
połowowego uzyskać od jednostki, której sprzęt przekazuje, oświadczenie, że sprzęt ten
został przekazany.
20. Dokumentacja potwierdzająca przebieg akcji oczyszczania dna morskiego, w tym wydruki
z systemu VMS, zostanie przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie do 10go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wykonano akcje.
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§3
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wysokości
……………… (słownie: …………………………………………..) złotych netto plus
należny podatek VAT, za każdą przeprowadzoną pełną akcję oczyszczania dna morskiego
z zalegających narzędzi połowowych.
Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy wynikające wprost z umowy, jak również nie ujęte, a niezbędne do
wykonania zadania i osiągnięcia zamierzonego celu, a także wynagrodzenie za
przeniesienie praw autorskich.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 płatne będzie w okresach miesięcznych na
rachunek bankowy Wykonawcy: ………..……………………………………………… po
wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz
przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej wykonanie umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 płatne będzie do 20-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym prawidłowo wykonano akcje, po doręczeniu
prawidłowo wystawionej faktury, dostarczeniu wydruków z systemu VMS
potwierdzających wykonanie akcji oraz spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4.
Zamówienie współfinansowane przez INTERREG Baltic Sea Region Programme w ramach
projektu: Marelitt Baltic – ograniczanie wpływu odpadów morskich w postaci zagubionych
sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego.

§4
1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi z dniem …………………. roku.
2. Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi do dnia …………………. roku.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w
każdym czasie w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do uzgodnionych
terminów, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
2) za nieprzekazanie wydruków z systemu VMS, dokumentacji fotograficznej, w
wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
3) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
15.000,00 zł.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
określone w Umowie kary umowne za straty, które Zamawiający poniósł, powstałe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń przez Zamawiającego kar umownych z
bieżących należności dla Wykonawcy.

§6
1. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą przyjęcia i bez dodatkowych opłat,
wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie do wszelkich stworzonych przez
Wykonawcę i jego pracowników projektów stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
umowy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia każdego z Utworów, – prawo do wytwarzania
dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania Utworów do pamięci
komputera oraz sieci multimedialnych;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworów – prawo do wprowadzania
do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Utworów;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. b/ - prawo
do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
drogą emisji telewizyjnej i radiowej prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny
lub satelitarny) lub w sposób przewodowy, remitowania, a także publicznego
udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w prasie, udostępnianie
utworu w sieci „Internet”, jak również techniką webcastingu, simulcastingu,
videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz
rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych
lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także
WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne),
d) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
e) prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji,
poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań Utworu, w tym zmiany
układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze w szczególności zmiany
rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na
Utwór, a także wykorzystywania opracowań Utworu w postaci przeróbek,
fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych działań
miałaby być utrata indywidualnego charakteru Utworu z wyłączeniem możliwości
wykorzystania wizerunku artysty zawartego w Utworze w celu stworzenia innego
utworu;
f) prawo do wykorzystania Utworu i jego modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego
rodzaju dostępnych formach, m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej,
radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach
reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach
reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych.
2. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami
autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych
opłat, wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy zarówno na terenie kraju jak i poza jego
granicami.
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
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§7
W okresie wykonywania umowy oraz bezterminowo po jej wykonaniu przez Wykonawcę,
Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim, z wyłączeniem ich organów,
jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić którąkolwiek ze Stron na jakąkolwiek szkodę.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości
informacje techniczne, technologiczne, produkcyjne, handlowe, finansowe i organizacyjne.
Postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze
Stron niniejszej umowy w ujawnianiu informacji, jeżeli druga Strona wyrazi na to zgodę na
piśmie lub informacja ta należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których
ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie po wykonaniu zlecenia, do zwrotu
Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących tajemnicy
przedsiębiorstwa, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w związku z realizacją
postanowień umowy.

§8
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Rozwiązanie umowy za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od umowy albo jej
wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zobowiązują się kontaktować ze sobą w sprawach dotyczących realizacji niniejszej
umowy, o których mowa w ust. 2 w formie pisemnej na adresy:
1) adres Zamawiającego: ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg,
2) adres Wykonawcy: ul. ……………………………………………...
4. Zmiana adresów, o których mowa w ust. 3 może jedynie nastąpić na podstawie
powiadomienia drugiej strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelka komunikacja związana z realizacją niniejszej umowy dotycząca zmiany,
uzupełnienia, rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia niniejszej umowy może się
odbywać tylko i wyłącznie w formie pisemnej na adresy wskazane w ust. 3 pod rygorem
nieważności, a inne środki komunikacji są wyłączone.
6. Wysłanie korespondencji na adresy wskazane w ust. 3 w przypadku ich nieodebrania uznaje
się za doręczone.
7. W sprawach innych niż, o których mowa w ust. 1 i 2 strony mogą kontaktować się ze sobą
również w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że umowa
stanowi inaczej, na adresy:
1) adres Zamawiającego: biuro@kgpr.pl,
2) adres Wykonawcy: …………………..………….,
8. Wiadomości w formie dokumentowej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
będą uważane za skuteczne i doręczone z chwilą ich prawidłowego wysłania na adresy
poczty elektronicznej wskazane w ust. 7.
9. Zmiana adresów, o których mowa w ust. 7 może jedynie nastąpić na podstawie
powiadomienia drugiej strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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§9
W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory, wynikające w związku z transakcjami pomiędzy stronami Strony
poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego według siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
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Załącznik nr 3
Do Wzoru umowy
wzór harmonogramu

Harmonogram przeprowadzania akcji

Lp.

Miejsce
przeszukiwania

Okres, w którym ma
nastąpić przeszukanie

Czas przeszukania (ilość
ośmiogodzinnych akcji)

Uwagi

1.
2.
…
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WYKONAWCA

Załącznik nr 4
Do Wzoru umowy
wzór rejestru
1.

JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA – KUTER......................................................................

2.

PORT WYJŚCIA………………………………………………………………………

3.

PORT POWROTU.........................................................................................................

4.

DATA i GODZINA WYJŚCIA ……………………………………………………….

5.

DATA I GODZINA POWROTU………………………………………………………

6.

DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA POSZUKIWAŃ……………………………...

7.

DATA I GODZINA ZAKOŃCZENIA POSZUKIWAŃ…..…………………………..

8.

KWADRAT RYBACKI MIEJSCA POSZUKIWAŃ…………………………………

Opis operacji wydobycia
numer operacji wydobycia……….…
pozycja (GPS) geograficzna wybrania sieci

ϕ= ......................N λ = ........................E

Parametry wyłowionego narzędzia połowowego
1) Rodzaj narzędzia połowowego (typ sieci, np. GNS, LLS, OTB) ………………………
2) Materiał z jakiego wykonano sprzęt połowowy ………………………………………..
3) Parametry: waga, rozmiar itp. ………………………………………………………….

IMIĘ I NAZW. KAPIATANA …………………………………………………………………

PODPIS KAPITANA...................................................................................................................

