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Deklaracja lokalnych dostawców 
materiałów i usług o współpracy w 
tworzeniu zaplecza kadrowego, 
organizacyjnego i logistycznego przy 
planowaniu, realizacji i eksploatacji 
przedsięwzięcia polegającego na budowie 
morskiej farmy wiatrowej w polskich 
obszarach morskich przez OX2 wraz z 
partnerami 

Preambuła 
0 X 2 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, 00-131, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod 
numerem K R S 0000773067 (dalej: „Ox2") 
planuje budowę w polskich obszarach 
morskiej farmy wiatrowej (dalej: 
„Projekt"). W tym celu konieczne jest, 
m.in. uzyskanie pozwolenia na wznoszenie 
lub wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 
morskich (dalej: „Pozwolenie"). W celu 
zaplanowania i realizacji Projektu 0 X 2 
zawiera umowę z Akademią Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z 
siedzibą w Gdyni ul. Śmidowicza 69; 81-
127; REGON 190064136; (dalej: 
„Dostawca") mającą na celu stworzenie 
lokalnego zaplecza kadrowego, 
organizacyjnego i logistycznego. 

§1 
OX2 wraz z partnerami oraz Dostawca 
planują współpracę w zakresie planowania, 
realizacji i eksploatacji Projektu. 

§2 
W ramach Projektu jednym z priorytetów 
0 X 2 jest stworzenie zaplecza kadrowego, 
organizacyjnego i logistycznego, 
pozwalającego na realizację wymaganych 
zadań. Dokładny zakres zaplecza zostanie 
ustalony po uzyskaniu przez 0 X 2 
Pozwolenia i będzie on zgodny, w 
szczególności z unijnymi i krajowymi 
politykami sektorowymi. 

$.)AP..\.. 2021, Gdynia 

Declaration of local suppliers of materials 
and services on cooperation in the 
creation of human resources, 
organizational and logistics facilities in 
the planning, implementation and 
operation of the project consisting in the 
construction of an offshore wind farm in 
Polish offshore areas by OX2 together 
with partners 

Preamble 
0 X 2 limited liability company with its 
registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 
2/29, 00-131, entered in the register of 
entrepreneurs under the number K R S 
0000773067 (hereinafter: "Ox2") plans to 
build in Polish maritime areas wind farm 
(hereinafter referred to as "Project"). To this 
end, it is necessary, i.a. to obtain a permit for 
the construction or use of artificial islands, 
structures and facilities in Polish maritime 
areas (hereinafter: "Permit"). In order to 
plan and implement the Project, 0 X 2 
concludes an agreement with Polish Naval 
Academy of the Heroes of Westerplatte 
REGON 190064136 (hereinafter: "Supplier 
") aimed at creating local human resources, 
organizational and logistical facilities. 

§1 
0 X 2 together with partners and the Supplier 
plan cooperation in the planning, 
implementation and operation of the Project. 

§2 
As part of the Project, one of OX2's priorities 
is the creation of human resources, 
organization and logistics facilities, 
allowing to carry out the reąuired tasks. The 
exact scope of the facilities will be 
determined once 0 X 2 has obtained the 
Permit and will be consistent, in particular 
with E U and national sectoral policies. 



0 X 2 

§3 
Dostawca posiada kompetencje w 
Obszarach działalności naukowej Wydziału 
Mechniczno-Elektrycznego Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni w aspekcie 
morskich farm wiatrowych (Załącznik 1) 

§4 
W celu realizacji Projektu Dostawca 
przewiduje możliwość zaangażowania 
swoich zasobów w zakresie przedstawionym 
w Załączniku 1. 

§5 
Niniejsza deklaracja ma niewiążących 
charakter. Natychmiastowo po uzyskaniu 
przez 0 X 2 Pozwolenia, OX2 i Dostawca 
podejmą rozmowy w celu zawarcia 
ostatecznej umowy. Ostateczna umowa 
będzie musiała być zgodna z 
postanowieniami Pozwolenia oraz 
obowiązującymi w Polsce przepisami, w 
szczególności z ustawą z dnia 21 marca 1991 
r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej 
(Dz.U.2020.2135t.j. z dnia 2020.12.02) oraz 
wydanymi na jej podstawie 
rozporządzeniami. 

0 X 2 
Katarzyna Suchcicka 
Członek Zarządu 

§3 
The supplier has competence in the field of 
scientific activity of the Faculty of 
Mechanical and Electrical Engineering of 
the Naval Academy in Gdynia in the aspect 
of offshore wind farms (Attachemnt 1). 

§4 
In order to carry out the Project, the Supplier 
provides for the possibility of using its 
resources in the scope presented in 
Attachment 1. 

§5 
This declaration is non-binding. 
Immediately after 0 X 2 has obtained the 
Permit, 0 X 2 and the Supplier will enter into 
discussions with a view to concluding a finał 
agreement. The finał agreement will have to 
comply with the provisions of the Permit and 
the provisions in force in Poland, in 
particular the Act of 21 March 1991 on the 
maritime areas of the Republic of Poland and 
maritime administration (Journal of Laws 
2020.2135 i.e. of 2020.12.02) and 
regulations issued on it. 
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Załącznik Nr 1 (only in Polish) 

Obszary działalności naukowej Wydziału Mechniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni w aspekcie morskich farm wiatrowych 

Osoba do kontaktów roboczych: dr hab. inż. Adam Olejnik prof. AMW tel. 693-812-690; 
e-mail: a.olejnik@amw.gdynia.pl 

1. Dobór technologii prac podwodnych w celu posadowienia turbin wiatrowych na dnie Bałtyku 
niezależnie od głębokości realizacji prac. 

2. Dobór zabezpieczenia technicznego i materiałowego prac podwodnych w toku realizacji 
montażu, prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych zatopionych struktur turbin wiatrowych. 

3. Przygotowanie i prowadzenie ekipy nurkowej podczas realizacji prac podwodnych przy 
zatopionych strukturach turbin wiatrowych. 

4. Konsultacje i ekspertyzy dotyczące higieny pracy nurków w warunkach Morza Bałtyckiego. 
5. Dobór i specyfikacja bezzałogowych pojazdów głębinowych do wykonywania inspekcji 

podwodnej zatopionych struktur turbin wiatrowych. 
6. Ocena stanu technicznego struktur turbin wiatrowych lub jakości wykonania prac 

montażowych z wykorzystaniem metod diagnostyki wizyjnej (z wykorzystaniem ekip 
nurkowych lub urządzeń bezzałogowych). 

Osoba do kontaktów roboczych: dr hab. inż. Grzegorz Grzeczka prof. AMW tel. 603-515-286 
e-mail: g.grzeczka@amw.gdynia.pl 

Osoba do kontaktów roboczych: kmdr por. mgr inż. Krzysztof Świątek tel. 608-697-229 
e-mail: k.swiatek@amw.gdynia.pl 

1. Badania konstrukcji w zakresie wytrzymałości obejmujące: 
- wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie; 
- wytrzymałość na zginanie; 
- wytrzymałości zmęczeniowej; 
- twardości; 
- udarności; 
- odporności na ścieranie; 
- kawitacji; 
- odporności na warunki środowiskowe - badania starzeniowe; 
- obliczenia MES konstrukcji na podstawie wyznaczonych danych materiałowych. 
2. Badania konstrukcji w zakresie odporności korozyjnej obejmujące (materiały metaliczne): (za 

wyjątkiem badań elektrochemicznych proponowane badania dotyczą też skuteczności 
ochrony materiałów konstrukcyjnych poprzez zastosowanie powłok ochronnych): 

- korozji ogólnej, w każdym czynniku korozyjnym, 
- korozji naprężeniowej dla stałego naprężenia rozciągającego w zakresie o=0,8- l,2Re, w 

każdym czynniku korozyjnym, 
- przyspieszonych badań korozyjnych w oparciu o badania elektrochemiczne, - korozji na mgłę 

solankową ( atmosfera morska) bądź inny czynnik gazowy. 
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