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Szczecin, dnia 24 października 2022 r. 

 

ZAPYTANIE O CENĘ Nr 2/10/2022 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej w treści Zapytania „CIAM”) realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” w konsorcjum z 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej na naukę, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

(Działanie 4.4), publikuje zapytanie o cenę na wykonanie testów morskich pozycjonowania jednostki 

pływającej na potrzeby Minigrantu pt. „Opracowanie technologii (prototypu) pt.: Autonomiczny 

Laserowy System Pozycjonowania Platform Wiertniczych. Autonomous Laser Positioning System for 

Drilling Rigs (ALPS)”  

 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o., ul. Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-

Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000474865, NIP: 851 317 13 20 

Opis przedmiotu 

zapytania 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie testów morskich pozycjonowania 

jednostki pływającej na potrzeby Minigrantu pt. „Opracowanie technologii 

(prototypu) pt.: Autonomiczny Laserowy System Pozycjonowania Platform 

Wiertniczych. Autonomous Laser Positioning System for Drilling Rigs 

(ALPS)”.  

 

W ramach zamówienia Wykonawca wykona testy morskie pozycjonowania 

jednostki pływającej w oparciu o pomiary odległości i kąta wyznaczanych z 

wykorzystaniem skanera laserowego żyrokompasu i czujnika ruchu, do pali 

budowli morskiej, typu molo, znajdującej się w Międzyzdrojach. 

Alternatywnie, w sytuacji niesprzyjającej pogody rozumianej jako stan morza 

powyżej 3 stopnie w skali Beauoforta (w okresie październik-listopad), 

Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania ekwiwalentnej budowli 

morskiej w innym rejonie. Dopuszcza się w tej sytuacji wewnętrzne wody 

morskie lub śródlądowe. 

 

Platforma pomiarowa, za pomocą której Wykonawca wykona przedmiot 

zamówienia, musi być wyposażona w system pozycjonowania 

powierzchniowego RTK, żyrokompas, czujnik ruchu, system nawigacji 

inercyjnej, LIDAR (mobilny skaner laserowy), oraz oprogramowanie 

hydrograficzne umożliwiające nawigację i akwizycję danych. Dodatkowo 

powinna być wyposażona w pokład umożliwiający instalację prototypu 

systemu pomiarowego opartego o skaner laserowy 2D i żyrokompas o 

wymiarach około 40cmx60cmx40cm. Dodatkowo jednostka powinna być 

wyposażona w echosondę wielowiązkową w celu monitorowania głębokości 

w czasie pomiarów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opracowanych wyników 

pomiarowych tj. trajektorii ruchu jednostki w 6 stopniach swobody oraz 

opracowanych danych lidarowych w formacie *.las. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów morskich w 15 seriach 

pomiarowych, polegających na wyznaczaniu pozycji jednostki podchodzącej 

w kierunku konstrukcji palowej budowli morskiej na odcinku od 60m do około 

5m.  

 

Przed wykonaniem testów Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

precyzyjnych pomiarów geodezyjnych na pokładzie jednostki obejmujących 

pozycje instalacji sensorów nawigacyjnych, echosondy oraz wskazanego przez 

Zamawiającego centrum pomiarowego prototypu systemu pozycjonowania 

testowanego w badaniach. 

 

Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

posłużenia się  

1) Systemem Mobilnego Skaningu Laserowego o następujących 

wymaganiach technicznych: 

a) umiejscowienie systemu mobilnego skanowania na dachu 

nadbudówki łodzi motorowej; 

b) parametry techniczne skanera laserowego 3D wchodzącego 

w skład systemu nie gorsze niż: 

− dokładność poniżej 6 mm, 

− pomiar w zakresie co najmniej 360ox100o w ruchu, 

− pomiar z szybkością 500 000 pomiarów/sek, 

− zasięg pomiaru do 600 m, 

− masa skanera: poniżej 11 kg, 

− stopień ochrony: IP64, 

− umożliwienie pomiaru mobilnego oraz statycznego, 

2) Systemem nawigacji Inercjalnej INS spełniającym warunki nie gorsze 

niż:  

a) zintegrowany w jednej obudowie ze skanerem laserowym, 

b) dokładność Roll&Pitch 0.015° (w trybie Post-Processed 

Kinematic), 

c) dokładność: Heading 0.05° (w trybie Post-Processed 

Kinematic), 

d) dwie anteny GNSS wraz z systemem GAMS (GNSS Azimuth 

Measurement System). 

3) echcosondą wielowiązkową o parametrach nie gorszych niż: 

a) częstotliwość wybieralna co 1kH w zakresie: 170-450 kHz, 

b) możliwość pomiaru w wyższej częstotliwości (min. 700 kHz) 

dla poprawy rozdzielczości małych obiektów na płytkich 

wodach, 

c) ping rate min. 50 Hz, 

d) funkcja backscatter dla co najmniej 4 częstotliwości, 

e) głębokość rejestrowania – minimum 0,5 metra, 

f) minimalny kąt pokrycie dna (swath angle) dla pojedynczej 

głowicy od 10° do 160°, 

g) ilość wiązek lub sondowań (ang. beams lub soundings) 

minimum 1024 dla jednej głowicy, 

h) poprzeczna szerokość wiązki max. 0.45° przy częstotliwości 

450 kHz, 

i) wzdłużna szerokość wiązki max. 0.9° przy częstotliwości 450 

kHz. 
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4) łodzią motorową o parametrach nie gorszych niż: 

a) długość łodzi w zakresie 7-10m, 

b) sternik z uprawnieniami do prowadzenia łodzi pomiarowej, 

c) regulowane przepisami wyposażenie łodzi umożliwiające 

żeglugę i prowadzenie pomiarów na akwenach morskich do 2 

Mm i akwenach śródlądowych 

d) ilość osób na pokładzie min. 6, 

e) łódź wyposażona w A-ramę, 

f) mocowanie echosondy wielowiązkowej na dziobie jednostki, 

g) mocowanie systemu mobilnego skaningu laserowego na 

dachu nadbudówki jednostki, 

h) dedykowane miejsce dla hydrografa z obsługą 4 monitorów. 

 

Proponowana cena netto i brutto musi obejmować wszystkie koszty związane 

z wykonaniem usługi.   

 

  

Termin 

wykonania 

Do 10 grudnia 2022 r.  

Miejsce składania 

informacji o cenie 

Informacje o cenie proszę składać w formie elektronicznej, na adres e-mail:  
wasilewicz@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego - Centrum 

Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o., ul. Teofila 

Starzyńskiego 9-portiernia, 70-506 Szczecin. 
Termin składania  

informacji o cenie 

8 dni od dnia publikacji niniejszego zapytania o cenę, tj. do dnia 02 listopada 

2022 r. przy czym liczy się moment wpływu informacji o cenie do 

Zamawiającego. 

Informacje 

dodatkowe 

Zamawiający informuje, że przewiduje zawarcie umowy w przedmiocie 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę z jednym z wykonawców, który 

złoży informacje o cenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania o cenę 

 

Zamawiający informuje, że zawrze umowę jedynie z Wykonawcami, którzy 

nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 

2022 r., poz. 835). Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania 

Wykonawcę:  

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka w postaci wykluczenia z postępowania; 

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania; 

mailto:wasilewicz@innoam.pl
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3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 

listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, w postaci wykluczenia z 

postępowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w informacji o cenie oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu z niniejszego postępowania z ww. przyczyn. 

 

Ponadto, Zamawiający informuję, iż warunkiem zawarcia Umowy jest 

złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i 

osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 

spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków, o których mowa 

powyżej poprzez weryfikację złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. 

 

Unieważnienie 

postępowania 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy: 

1. Wartość najkorzystniejszej informacji o cenie przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia; 

2. Wystąpi wada, która uniemożliwi zawarcie ważnej umowy pomiędzy 

Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a Zamawiającym; 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania bez podania przyczyny. 

Załączniki Załącznik nr 1 – wzór umowy; 

Załącznik nr 2 – wzór informacji o cenie; 


