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I Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 
Tel: 77/40-74-310 Faks: 77/40-74-359 
email: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 
adres strony internetowej: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

II Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą 
Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „siwz” zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

III Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O 

na rzece Odra w Zdzieszowicach. 
1.1. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 

CPV:  60610000-7 – Usługi transportu promowego  
1.2. Usługa polegać będzie w szczególności na: 

1.2.1. wykonywaniu transportu promowego, 
1.2.2. utrzymaniu ciągłości eksploatacyjnej promu „ Józef” nr rej. KŹ -03-039, a także do 

zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego promu zgodnie z ustawą z dnia 
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458) oraz 
przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie,  

1.2.3. zapewnieniu przeprawy promowej codziennie w godzinach 05:00 - 23:00 zgodnie 
z szczegółowym rozkładem przepraw, który przewoźnik uzgadnia na piśmie 
z Zamawiającym przy uwzględnieniu potrzeb użytkowników przeprawy i podaje go 
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wraz z „Regulaminem przeprawy 
promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O” przyjętym przez Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego. 

1.3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu zamówienia zostaną odrzucone. 

2. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 
2.1. prowadzenie na bieżąco „Dziennika pływania promu”, w którym należy wpisywać datę, 

imiona i nazwiska osób wykonujących przeprawę promową, godziny pływania 
poszczególnych osób, przerwy w pływaniu spowodowane zjawiskami opisanymi w ust. 7 
siwz, wszelkie zdarzenia i prace związane z promem. „Dziennik pływania promu” stanowi 
podstawę rozliczenia oraz ewentualną kontrolę realizacji zamówienia. Wzór dziennika 
stanowi załącznik nr 5 do umowy, 

2.2. dbanie o należyty stan techniczny promu oraz całego wyposażenia niezbędnego do 
funkcjonowania przeprawy promowej,  

2.3. utrzymywanie czystości i czytelności tablic informujących, zarówno na przeprawie jak i na 
dojazdach do przeprawy oraz utrzymywanie znaków żeglugowych, dotyczących przeprawy 
promowej, 

2.4. utrzymywanie w czystości i schludności wyglądu załogi obsługującej prom, 
2.5. zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą promu oraz całości wyposażenia, 
2.6. natychmiastowe informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach powstałych 

w czasie bieżącego utrzymania przeprawy promowej oraz potrzebach wykonania 
stosownych napraw, 

2.7. natychmiastowe informowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na 
nr telefonu 663-736-399 o wszelkich sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla 
przeprawy oraz niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych mających wpływ na 
przeprawę,  

2.8. przestrzeganie przepisów regulujących zasady przewozu promem,  
2.9. zapewnienie obsłudze promu warunków wymaganych przepisami PIP, BHP i sanitarnymi, 



2.10. dokonywanie drobnych napraw związanych z bieżącym utrzymaniem promu, 
2.11. utrzymanie porządku i czystości pokładu oraz odśnieżanie promu w czasie zimy, 
2.12. zabezpieczenie promu w porze nocnej wraz z codziennym oznakowaniem „cumowanie/ 

odcumowanie”, 
2.13. utrzymanie oznakowania pionowego zapór, 
2.14. oznakowanie dróg na czas postoju przy wysokiej wodzie, 
2.15. odpowiednie zabezpieczenie promu w przypadkach opisanych w pkt 2.5. w tym 

dokonywanie niezbędnych prac związanych z zapobieganiem zamarznięciu wód wokół 
promu, 

2.16. sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca raportu 
z obsługi promu, sporządzonego na podstawie „Dziennika pływania promu”, będącego 
podstawą wystawienia faktury. Raport  powinien być sporządzony zgodnie z wytycznymi 
wskazanymi w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy 

3. Wymagania stawiane wykonawcy odnoszące się do wykonania zamówienia publicznego: 
3.1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia. 
3.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 
3.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 
6. Zamawiający nie przewiduje: 

6.1. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia o których mowa w art. 151 a) ustawy 
Pzp, 

6.2. zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
treści niniejszej siwz, 

6.3. zawarcia umowy ramowej, 
6.4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
6.5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

7. W czasie prowadzenia przeprawy, na promie musi znajdować się osoba posiadająca patent 
żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej. Przerwy w pływaniu promu wynikające z przyczyn 
naturalnych (np. wysoki/ niski stan wody, lód, kra uniemożliwiająca pływanie) lub technicznych 
(np. awaria, remont, przegląd promu) traktowane będą jako dozór promu i rozliczane będą 
w wysokości 50 % stawki godzinowej netto wyliczonej proporcjonalnie do przepracowanych 
godzin/dni w danym miesiącu. Przez dozór należy rozumieć stałą obecność (w godzinach obsługi) 
na przeprawie promowej jednego pracownika obsługującego prom, z wyłączeniem okresu, gdy 
prom zostanie przetransportowany do stoczni celem wykonania remontu (planowany termin 
remontu – maj 2018- ważność świadectwa 29.05.2018 r.). Wówczas dozór promu nie wymaga 
obecności pracownika, a stawka za gotowość wynosi 30 % stawki dziennej. 
Sposób obliczania stawki dziennej: 
 

Lp. Opis 
liczba 

dni w danym miesiącu 

Oferowana wartość 
miesięczna netto 

za wykonanie usługi 

Stawka netto za 
dzień świadczenia usługi  

[4/3] 

1 2 3 4 6 

1 
Obsługa przeprawy 

promowej 
  

 

 
Sposób obliczania stawki godzinowej na podstawie wyliczonej stawki dziennej, przedstawia 
następujące zestawienie: 



 

Lp. Opis 
Ilość godzin 

świadczenia usługi w 
ciągu dnia*  

Cena jednostkowa za 
dzień świadczenia usługi  

 

Stawka netto za godzinę 
świadczenia usługi  

[4/3] 

1 2 3 4 6 

1 
Obsługa przeprawy 

promowej 
18 godzin   

Zgodnie z rozkładem prom kursuje codziennie w godzinach 05:00 - 23:00 tj. 18 godzin dziennie. 

8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne w tym 
prace przewoźników związane z wykonaniem usług objętych zamówieniem, których wykonanie 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców 
do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz 
kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje 
określono w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu 
terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub 
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia 
na to miejsce innej osoby.  

1)art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca 
– do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem  

UWAGA: 
Weryfikacja wymogu zatrudnienia w oparciu o przepisy art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) została opisana w istotnych dla 
stron postanowieniach umowy § 12 

Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robót realizowane przez personel 
wykonawcy, nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

IV Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 1 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

V Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) W celu spełnienia minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej 

Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że 



wykonał minimum jedną usługę polegając na prowadzeniu (obsłudze) i utrzymaniu 
przeprawy promowej w sposób ciągły przez min. 1 rok, nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane należycie.  
Przez wykonanie usługi Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia 
dokumentu, który potwierdza wykonanie usługi. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane 
w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania powyższych dowodów. 

b) W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć 
dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania, tj.: 
minimum: 

• 1 osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, 

• 3 osobami posiadającymi uprawnienia żeglugowe do dokonywania przewozu 
przez rzekę tj.: patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej i co najmniej 
roczne doświadczenie w wykonywaniu usługi przewozu promem. 

Osoba wskazana jako osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia może 
jednocześnie pełnić funkcję przewoźnika. 

1.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 
o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. ppkt. 1.2.3. niniejszej siwz zostaną spełnione 
wyłącznie jeżeli: 
1) warunek określony w ppkt 1.2.3a) wykonawcy muszą spełniać łącznie, 
2) warunek określony w ppkt 1.2.3b) wykonawcy muszą spełniać łącznie. 

Va Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) 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. z 2016 r. poz. 1574 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 2016 r. poz. 2171 z późn. 
zm.); 

2) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) - tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 



o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy 
Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 2, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt 4. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
stanowiące wstępne potwierdzenie: 
a) o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenia, o których mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 
wraz z ofertą na formularzach stanowiących załącznik Nr 2 i Nr 3 do siwz. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie na formularzu stanowiącym 
załącznik Nr 4 do siwz o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz 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. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 



7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
SIWZ; 

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania 
wymagane postanowieniami rozdz. VIa ust. 2 (propozycja zobowiązania - załącznik Nr 7 do 
siwz) 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  



3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2) lit. a) – c) – składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5) Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 4a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 
pkt 4b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 

6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 7 pkt 4), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 7 pkt 5) stosuje się odpowiednio.  

7) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8) zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 
570). 

VIa Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja zobowiązania – 
załącznik Nr 7 do siwz). 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 



tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 
oraz, o których mowa w rozdz. Va ust. 2 siwz. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w ust. 1. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, 
o których mowa w rozdz. VI ust. 1. 

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 
podać firmy podwykonawców. 

VIb Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółki 
Cywilne/konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, oraz o których mowa rozdz. Va ust. 2, natomiast spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt 1.2. siwz. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 
o których mowa w rozdz. VI ust. 1 siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 



brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 
w Rozdz. VI ust. 3 siwz, składa każdy z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 7, 
przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 1) składa odpowiednio 
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. 
V ust. 1 pkt 1.2. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 2) składa każdy z nich. 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej siwz (również w przypadku ich 
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których 
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w siwz. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres:  

Powiat Krapkowicki,  
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres:  inwestycje@powiatkrapkowicki.pl, a faksem na 
nr 77 40 74 359. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu 
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 
Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 
lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 
siwz. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust 7 niniejszej siwz. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 



10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

w kwestiach merytorycznych: 
Stanowisko Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia 
imię i nazwisko Aleksander Gacek 
w kwestiach formalnych: 
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia 
imię i nazwisko Kamila Fałek 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale siwz. Zamawiający nie będzie reagował na 
inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 
w swojej siedzibie. 

VIII Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN. (słownie złotych: pięć 
tysięcy) przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm.). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym 
w Krapkowicach Nr rachunku 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132, z dopiskiem na przelewie: 
Wadium w postępowaniu IM.272.9.2017. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania 
ofert). 

5. Zamawiający zleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty; 
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia 

w ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
Pzp. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

IX Termin związania z ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 



na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

X Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy. 

3. Wykonawca w formularzu ofertowym, winien wskazać kategorie przedsiębiorstwa, do której 
należy. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz.  UE L 124 z 20.05.2003)  
a) Mikroprzedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR  
b) Małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
c) Średnie przedsiębiorstwa: to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniaj mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).  

4. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VI ust. 1 siwz; 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii; 

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać 
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 
a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika 
z  dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

5) Zamawiający zaleca w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dołączenie do 
oferty potwierdzenia wniesienia wadium. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 



6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy stanowiących załączniki do siwz, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie 
nie będzie uwzględnione. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści siwz. 

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

12. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób za sobą połączona. 

13. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 
ofertę. 

14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu, złożyć 
w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

Oferta w postępowaniu na: „Obsługę przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O na 
rzece Odra w Zdzieszowicach” 

Otworzyć na jawnym posiedzeniu w dniu 18 października 2017 r. godz. 10:30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 
być udostępniane i jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. IIICZP 74/05) ich odtajnieniem. 

18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 



terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

20. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 
powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ). Wszelkie niejasności i obiekcje 
dotyczące treści zapisów w siwz należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej siwz. Przepisy ustawy Pzp nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenie zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert. 

XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, Biuro 
Obsługi Klienta w terminie do dnia 18 października 2017 r. do godz. 10:00 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X siwz. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2 
ustawy Pzp. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój 115 – w dniu 18 października 2017 r. 
o godz. 10:30.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 

7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na 
stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

XII Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego 
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w szczególności spowodowane przerwami 
wynikającymi z niezależnych od wykonawcy przyczyn naturalnych (np. wysoki/ niski stan wody, 
lód, kra uniemożliwiająca pływanie) lub technicznych (np. awaria, remont, przegląd promu). 



3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, jakie wykonawca ponosi w związku z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym specyfikacją 
(tj. 24 miesiące) poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie) 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący na termin składania 
ofert podatek VAT. 

6. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami: 
 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 
(%) 

1 Cena (C) 60 

2 Doświadczenie przewoźników 40 

 
1) Kryterium „Cena” (C) – waga 60 %: 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru: 
Cmin 

C = -------- x 60 pkt 
Co 

gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena 
  Cmin - cena brutto oferty najtańszej 
  Co - cena brutto oferty ocenianej 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt. 

2) Doświadczenie przewoźników (D) – waga 40 % 
Ocena kryterium doświadczenie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
złożonego w formularzu ofertowym zawierającego imię i nazwisko oraz doświadczenie 
w latach osoby która będzie brała udział w realizacji zamówienia tj. posiadająca uprawnienia 
żeglugowe do dokonywania przewozu przez rzekę tj.: patent żeglarski przewoźnika żeglugi 
śródlądowej.  

Brak deklaracji doświadczenia przewoźnika, nie wpisanie go w formularzu ofertowym bądź 
określenie poniżej wymaganego minimum tj. 1 roku skutkować będzie przyznaniem 0 pkt 
w przedmiotowym kryterium. 



Wykonawca uzyska za doświadczenie każdej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 
następującą punktację: 

 
Doświadczenie w latach 

(pełnych) 
Ilość punktów 

1 0 

2-4 10 

Powyżej 5 20 

Zgodnie z wymaganiami Wykonawca musi wskazać w ofercie minimum trzy osoby, które 
będą brały udział w realizacji zamówienia tj. posiadające uprawnienia żeglugowe do 
dokonywania przewozu przez rzekę tj.: patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej. 
Zamawiający, za każdą z trzech wskazanych osób w ofercie, przyzna Wykonawcy punkty 
maksymalnie 20 pkt dla każdej osoby. Liczba możliwych punktów do uzyskania = 40 pkt. 
Punkty będą obliczane według poniższego wzoru: 

Do 

D = -------- x 40 
Dm 

gdzie: D - suma punktów w kryterium doświadczenie, 
Do - suma punktów przyznana Wykonawcy za osoby wskazane do  

udziału w realizacji zamówienia biorąc pod uwagę doświadczenie 
w latach dla każdej ze wskazanych osób, 

Dm - maksymalna suma przyznana Wykonawcy za osoby wskazane do  
udziału w realizacji zamówienia biorąc pod uwagę doświadczenie 
w latach dla każdej ze wskazanych osób. 

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału 
w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę 
punktów dla każdej części wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

Ko = C + D 

gdzie:  Ko– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty 

 C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena” 

 D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „doświadczenie przewoźników” 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, ora siwz i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 
aktualnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust 2 Istotnych dla Stron 
Postanowieniach Umowy. 

2. Na 2 dni robocze przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do przedłożenia wykazu 
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz 
z potwierdzeniem zawarcia umowy o pracę. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik Nr 8 do siwz. 



3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy opracowanego przez Zamawiającego. 

6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca. którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp. 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

1. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: 
1) terminu realizacji umowy, 
2) warunków i terminów płatności, 
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
4) zmiany parametrów technicznych związanych z wykonywaniem usług. 
5) zmiany osób wskazanych w wykazie osób, 
6) zmiany szczegółowego rozkładu przepraw, zakresu obowiązków Wykonawcy oraz 

Regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 2. 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, 

w szczególności: 
1) w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 i 2 w przypadku:  

a) wystąpienia „siły wyższej”, tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak 
terrorystyczny, 

b) przedłużenia procedury przetargowej, 

c) uwarunkowań społecznych (protesty, listy, petycje, itp.) 

d) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości, 

e) zmiany technologii wykonania robót,  

f) zmiany stanu prawnego,  

g) niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

h) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej 

2) w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3 w przypadku wskazanym w § 15 oraz w razie zmian 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności 
dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT lub 
regulacji dot. wykorzystania środków budżetowych, 

3) w zakresie określonym w ust. 1 pkt 4 jeśli przyczyni się to do poprawy jakości usług, przy czym 
zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji umowy. 



4) w zakresie określonym w ust. 1 pkt 5 w przypadku  
a) poprawy jakości usług, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów 

realizacji umowy, 
b) jest spowodowane względami osobistymi lub zdrowotnymi po stronie osób wskazanych 

do realizacji zamówienia. 
3. Wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

zmian do umowy 
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z 
następstwem prawnym, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
3) zmiany danych teleadresowych,  
4) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. art. 140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia 
w następujących warunkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt. 1 wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt. 2 wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 
życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które 
nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt. 3 wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 6 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 6 pkt. 3. 

10. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, 8 i 9, wyznacza datę zawarcia 
aneksu do umowy. 



11. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 
dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 11. 

12. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7, na koszty wykonania zamówienia 
należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego. 

13. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

XVII Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu . 
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu 
VI ustawy Pzp. 



7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 



Znak sprawy: IM.272.9.2017       Załącznik nr 1 do siwz 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:     ___________________________________________________________ 
Siedziba:   ___________________________________________________________ 

województwo: _______________________________________________ 
Adres e-mail   ___________________________________________________________ 
Numer telefonu  0 (**)_______________________________________________________ 
Numer faksu   0 (**)_______________________________________________________ 
Osobami nas reprezentującymi, które należy wpisać do umowy są: 

1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania __________________________ 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

„OBSŁUGĘ PRZEPRAWY PROMOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1408 O  
NA RZECE ODRA W ZDZIESZOWICACH” 

1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia za cenę brutto: _____________________zł (wraz z należnym podatkiem VAT) 
(słownie cena brutto ________________________________________________________________), 

2. Wyznaczam do realizacji zamówienia: 
a) imię i nazwisko osoby wskazanej do realizacji zamówienia: ______________________________ 
b) imiona i nazwiska osób posiadających patent przewoźnika:   

1. __________________________  doświadczenie w latach (pełnych) _____ lat (minimum 1 rok) 
2. __________________________  doświadczenie w latach (pełnych) _____ lat (minimum 1 rok) 
3. __________________________  doświadczenie w latach (pełnych) _____ lat (minimum 1 rok) 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 
4. Informujemy, że: 

� wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
� wybór oferty będzie prowadzić do postania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)*: 
_______________________________________________________________________________ 
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to _________________ zł netto*. 

Dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 
wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 
towarów i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

5. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ___________ 

__________________________________________________________________________________ 

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom o ile jest 
wiadome, podać firmy podwykonawców)*. 

__________________________________________________________________________________ 



6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz. 
Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w siwz. 

7. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w siwz. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy 
wadium w wysokości ___________ PLN w formie __________________________________________ 
Numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 
______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ 

8. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ______ do ______ stanowią 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
co wykazaliśmy w załączniku nr _________ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym, średnim, dużym przedsiębiorstwem* zgodnie zaleceniem 
Komisji z dnia 6 maja 2003 r dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. (dz. Urz. EU 
L124 z 20.05.2003 r.). 

11. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- _______________________________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________________________ 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić



Znak sprawy: IM.272.9.2017       Załącznik nr 2 do siwz 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca: 

 
Dane Wykonawcy: 

Nazwa:    ________________________________________________________________ 
Siedziba:  ________________________________________________________________ 
REGON    ________________________________________________________________ 
NIP/PESEL*  ________________________________________________________________ 
KRS/CIDG*  ________________________________________________________________ 
reprezentowany przez: 

1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„OBSŁUGĘ PRZEPRAWY PROMOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1408 O  
NA RZECE ODRA W ZDZIESZOWICACH” 

 
oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy 

Pzp. 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ______ 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

_______________________________________________________________________________________ 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
* niepotrzebne skreślić 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znak sprawy: IM.272.9.2017       Załącznik nr 3 do siwz 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca: 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:    ________________________________________________________________ 
Siedziba:  ________________________________________________________________ 
REGON    ________________________________________________________________ 
NIP/PESEL*  ________________________________________________________________ 
KRS/CIDG*  ________________________________________________________________ 
reprezentowany przez: 

1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„OBSŁUGĘ PRZEPRAWY PROMOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1408 O  
NA RZECE ODRA W ZDZIESZOWICACH” 

 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V 

ust. 1 pkt 1.2.siwz. 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. siwz polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów:  
___________________________________________________________________________________

w następującym zakresie:  

___________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 



Znak sprawy: IM.272.9.2017       Załącznik nr 4 do siwz 

 
OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„OBSŁUGĘ PRZEPRAWY PROMOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1408 O  
NA RZECE ODRA W ZDZIESZOWICACH” 

 

w imieniu Wykonawcy:  

__________________________________________________________________________________ 
(wpisać nazwę / firmę Wykonawcy) 

oświadczam, że: 

• nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*) 

• należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp , w skład której wchodzą następujące podmioty*): 

 

Lp. Nazwa Adres 

   

   

 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 

 

* niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
 
UWAGA: 
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze oświadczenie 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy 
z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
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Znak sprawy: IM.272.9.2017             Załącznik nr 5 do siwz 

 
 
…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG* 
 

Usługa o której mowa w Dziale V ust. 1 pkt 1.2. ppkt. 1.2.3.a w związku z zapisami w dziale VI ust. 7 pkt 1a.siwz  
przedstawiona w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu (zdolność techniczna)  

Lp. Przedmiot zamówienia 
Podmiot na rzecz którego usługa 

była wykonywana* 

Okres wykonywania usługi 
(od dzień-miesiąc-rok do dzień-

miesiąc-rok 
Wartość usługi 

UWAGI 
Doświadczenie 

własne/oddane do 
dyspozycji 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 
 
*Do wykazu należy załączyć dowody, potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
 
UWAGA: 
W rubryce uwagi należy wskazać czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane do dyspozycji przez inny podmiot. W przypadku wykazania 
doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez 
podmiot udostępniający. Zobowiązanie winno być złożone w oryginale.  
 
..............................................          
 (miejscowość, data)            

....................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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Znak sprawy: IM.272.9.2017             Załącznik nr 6 do siwz 

 
 
…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 
WYKAZ OSÓB 
 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług obsługi promu, o których mowa w Dziale V ust. 1 
pkt 1.2. ppkt. 1.2.3.b w związku z zapisami w dziale VI ust. 7 pkt 1b.siwz wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 
osobami: 
 

L.p. Imię i nazwisko osoby Pełniona funkcja 
Nr telefonu kontaktowego 

komórkowego 
Nr uprawnień 

(patentu przewoźnika) 
Podstawa do dysponowania* 

1 
 Osoba odpowiedzialna za 

Realizację zamówienia 

 
X 

 

2 
 Przewoźnik 

promowy 
X  

 

3 
 Przewoźnik 

promowy 
X  

 

4 
 Przewoźnik 

promowy 
  

 

 
*) W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą, należy wpisać „dysponowanie 
bezpośrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem, gdy wskazana osoba jest udostępniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) – należy wpisać „dysponowanie 
pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
........................................... 
 (miejscowość, data)  

....................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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Znak sprawy: IM.272.9.2017       Załącznik nr 7 do siwz 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy  
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

UWAGA:  

=>Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO –  
zgodnie z Rozdziałem VI ust. 7 siwz. 

=>Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:  

• zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

• dokumenty określające:  

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą  

 
 

W imieniu: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 

 
 
zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

 
do dyspozycji Wykonawcy:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:  
 

„OBSŁUGĘ PRZEPRAWY PROMOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1408 O  
NA RZECE ODRA W ZDZIESZOWICACH” 

 

Oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie( należy podać 

informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby):  
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

d) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do 
warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których 
polega Wykonawca:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
__________________ dnia __ __ _____ roku  
 
 

______________________________________________  
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej 

do reprezentacji Podmiotu) 
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Znak sprawy: IM.272.9.2017       Załącznik nr 8 do siwz 

 
 
 

 

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ  

NR ______________ Z DNIA _________ 
(oznakowanie wprowadza Wykonawca) 

 

 

Niniejszym potwierdza się, że w dniu ______________ pomiędzy : 

1. ______________________________________________ - zwanym dalej pracownikiem, a 

2. ______________________________________________ - zwanym dalej pracodawcą  

Została zawarta umowa o pracę __________________________________________(rodzaj umowy) 

Strony ustaliły następujące warunki pracy i płacy: 

1. rodzaj pracy - _____________________________________________________________ 
(wskazać rodzaj czynności, które zostały objęte obowiązkiem postępowania o udzielenie zamówienia – siwz, oferta, k.p.) 

2. miejsce wykonywania pracy - ________________________________________________ 
(wskazać miejsce realizacji zamówienia objętego umową z postepowania o udzieleni zamówienia publicznego) 

3. termin rozpoczęcia pracy - __________________________________________________ 
(wskazać co najmniej ten okres, który wynika z realizacji umowy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego) 

 
 

 

 

 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Znak sprawy: IM.272.9.2017      Załącznik nr 9 do siwz 

 
Istotne postanowienia umowy 

 
W dniu _______________. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Krapkowickim ul. Kilińskiego 1,       
47-303 Krapkowice, posiadającym NIP 1990111672, REGON 531412533, reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 
1. Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 
2. Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy „Przewoźnikiem” 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Przewoźnika złożonej w trybie przetargu 
nieograniczonego z dnia ________________ została zawarta umowa o następującej treści: 

I. Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Zamawiający oddaje w obsługę przeprawę promową w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O na 

rzece Odra w Zdzieszowicach a Przewoźnik bierze tę przeprawę w obsługę zobowiązując się do 
utrzymania ciągłości eksploatacyjnej promu „ Józef” nr rej. KŹ -03-039 (dalej jako prom), a także 
do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego promu zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 
2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 ze zm.) oraz przepisami 
wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie.  

2. Integralnymi elementami niniejszej umowy są załączniki:  
1) oferta Przewoźnika, załącznik Nr 1, 
2) „Regulamin przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O” przyjęty przez 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego, załącznik nr 2, 
3) wykaz osób wykonujących przeprawę wraz z informacją o pełnionej funkcji, załącznik nr 3, 
4) potwierdzenie zawarcia umowy o pracę, załącznik Nr 4, 
5) wzór „dziennika pływania promu”, załącznik nr 5, 
6) wzór miesięcznego raportu z obsługi promu, załącznik nr 6. 
 

II. Postanowienia ogólne 
§ 2 

1. Przeprawa promowa będzie świadczona codziennie w godzinach 05:00 - 23:00 z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3.  

2. Szczegółowy rozkład przepraw przewoźnik uzgadnia na piśmie z Zamawiającym przy 
uwzględnieniu potrzeb użytkowników przeprawy i podaje go do publicznej wiadomości oraz 
wywiesza w miejscu przeprawy wraz z „Regulaminem przeprawy promowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 1408 O” przyjętym przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego. 

3. Przeprawa nie będzie wykonywana w przypadku powodzi, podniesionego stanu wód, 
zamarznięcia Odry oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających 
przeprawę. 

§ 3 
1. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy upoważnieni są: 

1) Aleksander Gacek - ze strony Zamawiającego, 
2) .………………………..... - ze strony Przewoźnika. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy. 
 

§ 4 
Przewoźnik zobowiązuje się eksploatować prom wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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III. Prawa i obowiązki stron umowy 

§ 5 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie w obsługę przeprawę promową w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy,  
2) zapewnienie nadzoru, 
3) współpraca z Przewoźnikiem we wszelkich sprawach dotyczących realizacji przedmiotu 

umowy, 
4) sprawdzanie prawidłowości sporządzonych przez Przewoźnika raportów, stanowiących 

podstawę wystawienia faktury, 
5) zapłata wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 8. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Przewoźnika zgromadzone na promie. 
 

§ 6 

1. Do szczegółowych obowiązków Przewoźnika należy w szczególności: 
1) prowadzenie na bieżąco „Dziennika pływania promu” zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 4 do umowy. „Dziennik pływania promu” stanowi podstawę rozliczenia, 
sporządzenia comiesięcznego raportu i ewentualnej kontroli realizacji zamówienia.  

2) dbanie o należyty stan techniczny promu oraz całego wyposażenia niezbędnego do 
funkcjonowania przeprawy promowej,  

3) utrzymywanie czystości i czytelności tablic informujących, zarówno na przeprawie jak i na 
dojazdach do przeprawy oraz utrzymywanie znaków żeglugowych, dotyczących przeprawy 
promowej, 

4) utrzymywanie w czystości i schludności wyglądu załogi obsługującej prom, 
5) zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą promu oraz całości wyposażenia, 
6) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach powstałych w czasie 

bieżącego utrzymania przeprawy promowej oraz potrzebach wykonania stosownych 
napraw, 

7) natychmiastowe informowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na 
nr telefonu 663-736-399 o wszelkich sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla 
przeprawy oraz niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych mających wpływ na przeprawę,  

8) przestrzeganie przepisów regulujących zasady przewozu promem,  
9) zapewnienie obsłudze promu warunków wymaganych przepisami PIP, BHP i sanitarnymi, 
10) dokonywanie drobnych napraw związanych z bieżącym utrzymaniem promu, 
11) utrzymanie porządku i czystości pokładu oraz odśnieżanie promu w czasie zimy, 
12) zabezpieczenie promu w porze nocnej wraz z codziennym oznakowaniem „cumowanie/ 

odcumowanie”, 
13) utrzymanie oznakowania pionowego zapór, 
14) oznakowanie dróg na czas postoju przy wysokiej wodzie, 
15) odpowiednie zabezpieczenie promu w przypadkach opisanych w ust. 5 w tym dokonywanie 

niezbędnych prac związanych z zapobieganiem zamarznięciu wód wokół promu, 
16) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca raportu 

z obsługi promu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy. 
2. Przewoźnik obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oraz 

do posiadania przez cały okres jej trwania aktualnej oraz opłaconej polisy ubezpieczeniowej na 
potwierdzenie ubezpieczenia od prowadzonej działalności w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
do wysokości 300.000 zł.  

 

IV. Terminy wykonania przedmiotu umowy 

§ 7 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 
2. Przekazanie przeprawy promowej do eksploatacji nastąpi w dniu 31 grudnia 2017 r. 
3. Przekazanie nastąpi w oparciu o sporządzony przez strony protokół zdawczo – odbiorczy. 



 

36 

4. Szczegółowe zasady wykonywania przeprawy reguluje „Regulamin przeprawy promowej w ciągu 
drogi powiatowej nr 1408 O” przyjęty przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego stanowiący 
załącznik nr 2 do umowy. 

 

V. Wynagrodzenie Przewoźnika i rozliczenie finansowe 

§8 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Przewoźnik otrzyma maksymalne wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej wysokości …………………… zł netto (słownie: 
………………………………………………………….. 00/100) plus podatek VAT … % tj…………………………. 
(słownie: …………………………………………………………….. 00/100)  co łącznie daje cenę brutto (słownie: 
………………………………………………………………….. 00/100). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie w wysokości brutto ………………….. zł (słownie: 
……………………………………………………………………………… 00/100) z zastrzeżeniem §9. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie Przewoźnik poniósł 
w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Przewoźnika za wykonane w danym miesiącu prace 
ustalana będzie z uwzględnieniem przerw w pływaniu promu.  

5. Przerwy w pływaniu promu będą wykazywane w „dzienniku pływania promu”, rozliczane 
zgodnie z  §9 w raporcie miesięcznym.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne w oparciu o faktury VAT wystawione 
przez Przewoźnika po zakończeniu każdego miesiąca. Podstawę do ich wystawienia stanowi 
miesięczny raport z obsługi promu stanowiący załącznik nr 6 do umowy, zatwierdzony przez 
osobę wymienioną w § 3 ust 1 pkt 1. 

7. Warunkiem zapłaty będzie potwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez 
osobę wymienioną w § 3 ust. 1 pkt 1. 

8. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 
9. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. 
10. W przypadku wykonania usług przez Podwykonawców płatność nastąpi na rachunek 

Przewoźnika po dostarczeniu przez Przewoźnika (przed upływem terminu płatności 
Zamawiającego) oryginału oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał od Przewoźnika należne 
mu wynagrodzenie za wykonane prace. W przypadku nie dostarczenia tego oświadczenia 
Zamawiający przeleje wynagrodzenie w części odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy 
należne mu od Przewoźnika za wykonane roboty, na rachunek bankowy Podwykonawcy 
wskazany w umowie Podwykonawcy z Przewoźnikiem. 

11. Faktura wystawiona błędnie zostanie zwrócona Przewoźnikowi. 
12. Ustala się, że data dokonania płatności jest datą obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  
13. Przewoźnik zobowiązuje się do wystawienia faktury zawierającej następujące dane:   

1) Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,  NIP 199-01-11-672. 
2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

 
§9 

1. W przypadku wystąpienia przerw w kursowaniu promu, o których mowa w ust. 2, Przewoźnik 
wyliczy ilości godzin w których pełnił dozór oraz ilość dni za gotowość na podstawie danych 
ewidencjonowanych w „dzienniku pływania promu”.  

2. Przerwy w pływaniu promu wynikające z niezależnych od Przewoźnika przyczyn naturalnych (np. 
wysoki/ niski stan wody, lód, kra uniemożliwiająca pływanie) lub technicznych (np. awaria, 
remont, przegląd promu) traktowane będą jako dozór promu lub gotowość i rozliczane będą 
odpowiednio: 
1) w wysokości 50 % stawki godzinowej netto wyliczonej, zgodnie z ust. 4 za każdą godzinę 

dozoru. Przez dozór należy rozumieć stałą obecność (w godzinach obsługi) na przeprawie 
promowej jednego pracownika obsługującego prom, 
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2) w wysokości 30 % stawki dziennej netto wyliczonej zgodnie z ust. 3, za gotowość w okresie, 
gdy prom zostanie przetransportowany do stoczni celem wykonania remontu, usunięcia 
awarii lub przeglądu. Wówczas nie jest wymagana obecności pracownika. 

3. Przewoźnik wylicza stawkę dzienną dzieląc kwotę netto wskazaną w § 8 ust. 2 przez liczbę dni 
w danym miesiącu. 

4. Przewoźnik wylicza stawkę godzinową dzieląc stawkę dzienną wyliczoną na podstawie ust. 3 
przez 18 tj. ilość godzin świadczenia usługi w ciągu dnia.  
 

VI. Podwykonawcy1  
§ 10 

 
1. Przewoźnik będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy pomocy 

podwykonawców, których wykaz wraz z zakresem usług, których wykonanie zamierza im 
powierzyć został określony w ofercie przetargowej Przewoźnika. 

2. W przypadku gdy Przewoźnik w ofercie nie przewiduje Podwykonawców to znaczy, że zamierza 
usługę wykonać bez udziału Podwykonawcy, w innym przypadku obowiązany jest do zawarcia 
umów z Podwykonawcami, w trybie art. 6471 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem ust. 3 do 5. 

3. Kopie ww. umów zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania 
umowy. 

4. Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami jest wymagana 
pisemna zgoda Zamawiającego i Przewoźnika. 

5. Przewoźnik ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. 

 

VII. Kary umowne 

§ 11 
1. Przewoźnik zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika w wysokości 10 % 
wartości ceny brutto określonej w § 8 ust. 1, 

2) za każdy przypadek niezłożenia przez Przewoźnika, na żądanie Zamawiającego, oświadczeń 
lub dokumentów o których mowa w § 12 ust. 1, w wysokości 25 % wartości ceny miesięcznej 
brutto określonej w § 7 ust. 2, 

3) za każdy przypadek zatrudnienia pracowników przy realizacji zamówienia na umowę o pracę 
w liczbie mniejszej od zadeklarowanej ilości w ofercie Przewoźnika, w wysokości 10 % 
wartości ceny brutto określonej w § 7 ust. 2, za każdy jeden brakujący etat (rozumiany jako 
zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy określonym w przepisach prawa 
pracy), 

4) za każdy stwierdzony przypadek pracy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 
w wysokości 2000 zł (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej 
osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona 
zatrudniona), 

5) za nieprowadzenie „dziennika pływania promu”- za  każdy stwierdzony przypadek – 1000 zł, 
6) za przypadek niezgłoszenia przerw w pływaniu promu mimo ich zaistnienia – za każdy 

stwierdzony przypadek 1000 zł.  
2. Zamawiający zapłaci Przewoźnikowi: 

1) karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 
z zastrzeżeniem § 13, 

2) odsetki za nieterminowe uregulowanie należności w wysokości określonej przez 
obowiązujące w tym zakresie przepisy, za każdy dzień zwłoki. 

                                                           
1 W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 10 otrzymuje brzmienie: 
Przewoźnik wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 
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3. Przewoźnik zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 

pisemnego wezwania od Zamawiającego przy czym za dochowanie formy pisemnej strony 
uważają także wysłanie wezwania faksem na nr tel. ________ lub na adres e-mail: ___________ 

4. Przewoźnik wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 
bez odrębnych wezwań i powiadomienia. 

5. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. 

§ 12 
1. W trakcie realizacji umowy, w celu kontroli spełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników 

wykonujących czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy o których mowa w ust. 2 na 
podstawie umowy o pracę, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Przewoźnik przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Przewoźnika, 
podwykonawcę, dalszego podwykonawcę lub osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie przewoźnika, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu przewoźnika, podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Przewoźnika lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Przewoźnika lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 
z 2016 r. poz. 922) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Data zawarcia umowy, powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Przewoźnika, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 
związane z wykonaniem wszystkich usług objętych zamówieniem. 

3. Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust 2. stanowi załącznik nr 3 do 
umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest również do: 
1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

zatrudnienia pracowników wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 na podstawie 
umowy o pracę, 

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,  
3) wystąpienia o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

 

VIII. Odstąpienie od umowy 

§ 13 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
bez zapłaty kar umownych i odszkodowania gdy: 
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1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Przewoźnika, 
2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Przewoźnika, 
3) Przewoźnik nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy  
4) Przewoźnik realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami. 

3. W razie odstąpienia od umowy Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za 
prawidłowo wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego  część umowy wyliczone 
proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy w danym miesiącu.  

IX. Postanowienia końcowe 

§ 14 
 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji umowy, 
2) warunków i terminów płatności, 
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
4) zmiany parametrów technicznych związanych z wykonywaniem usług. 
5) Zmiany osób wskazanych w załączniki nr 3 do umowy, 
6) Zmiany szczegółowego rozkładu przepraw, zakresu obowiązków Przewoźnika oraz 

Regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 2. 
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, 

w szczególności: 
1) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 i 2 w przypadku:  

a) wystąpienia „siły wyższej”, tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak 
terrorystyczny, 

b) przedłużenia procedury przetargowej, 

c) uwarunkowań społecznych (protesty, listy, petycje, itp.) 

d) zmiany stanu prawnego,  

e) niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

f) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej 

2) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku wskazanym w § 15 oraz w razie zmian 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności 
dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT lub 
regulacji dot. wykorzystania środków budżetowych, 

3) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4 i 6 jeśli przyczyni się to do poprawy jakości usług, przy 
czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji umowy. 

4) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 5 i 6 w przypadku  
a) poprawy jakości usług, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów 

realizacji umowy, 
b) jest spowodowane względami osobistymi lub zdrowotnymi po stronie osób wskazanych 

w zał. nr 3 do umowy. 
4. Wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

zmian do umowy 
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem 
prawnym, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
3) zmiany danych teleadresowych,  
4) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

6. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. art. 140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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§ 15 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia 
w następujących warunkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 przewoźnik składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 przewoźnik składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 
życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności przewoźnik będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które przewoźnik 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które 
nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 przewoźnik składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności przewoźnik będzie zobowiązany wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany 
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które przewoźnik obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3. 

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 wyznacza datę zawarcia 
aneksu do umowy. 

6. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 
dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na koszty wykonania zamówienia 
należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego. 

 

§ 16 
1. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 922 z późn. zm.), zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane 
odrębną, nieodpłatną umową. 

2. W przypadku uchylania się przez Przewoźnika od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, 
Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu 
powstałej szkody Zamawiającego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, a także w razie 
i z tytułu związanej z tym przerwy lub opóźnienia w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ze 
skutkami opisanymi w § 11. 



 

41 

§ 17 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579), ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 .r poz. 1458 ) 
i przepisy wykonawcze obowiązujące w tym zakresie. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 

§ 18 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       PRZEWOŹNIK: 
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Załącznik nr 5 do umowy nr AO.273.  . 2017 
 

(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

 

DZIENNIK PŁYWANIA PROMU – Miesiąc, rok 
  

Lp. DATA IMIĘ I NAZWISKO 
GODZINY PŁYWANIA 

OD -DO 
ILOŚĆ 

GODZIN 

PRZERWY W 
PŁYWANIU 

OD -DO 

ILOŚC GODZIN
2)

/ 
DNI PRZERWY

3)
 

UWAGI
1) 

PODPIS  OSOBY 
WYKONUJĄCEJ 

PRZEPRAWĘ 

1 DD/MM/RRR 

 __:__-__:__  __:__-__:__ 
   

 
__:__-__:__  __:__-__:__ 

   

 
__:__-__:__  __:__-__:__ 

   

PODSUMOWANIE MIESIĄCA    
Przerwy w 
pływaniu 

DOZÓR 
Ilość godzin

2)
  

   

GOTOWOŚĆ 
Ilość pełnych dni

3)
 

 

  

 
 
................................................          

(miejscowość, data)             ....................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy)) 

 

 

1)
  
Należy uwzględnić wszelkie zdarzenia i prace związane z promem, w szczególności przyczyny przerw w pływaniu. 

2)  Zgodnie z treścią umowy poprzez dozór rozumiemy stałą obecność pracownika na promie podczas przerw promu spowodowanych m.in. (np. wysoki/ niski stan wody, lód, kra 

uniemożliwiająca pływanie) lub technicznych (np. awaria, remont, przegląd). Dozór liczony jest w godzinach i rozliczany na podstawie  § 9 ust 2 pkt 1 umowy.   

3) Poprzez gotowość rozumiemy dozór, który nie wymaga obecności pracownika. Są to sytuacje wcześniej zaplanowane tj. gdy prom zostanie przetransportowany do stoczni celem wykonania 

remontu. Gotowość liczona jest w pełnych dniach i rozliczana na podstawie § 9 ust 2 pkt 2 umowy.   
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Załącznik nr 6 do umowy nr AO.273.  . 2017 

RAPORT Z OBSŁUGI PROMU ZA MIESIĄC _________________________________ 

 

Stawka dzienna netto – __________________(miesiąc) 

Lp. Opis Liczba dni w danym miesiącu 
Oferowana wartość miesięczna netto 

za wykonanie usługi 

Stawka netto za 
dzień świadczenia usługi  

[4/3] 

1 2 3 4 6 

1 Obsługa przeprawy promowej   
 

Stawka godzinowa netto - _________________(miesiąc) 

Lp. Opis 
Ilość godzin świadczenia usługi w 

ciągu dnia*  

Cena jednostkowa za 
dzień świadczenia usługi  

 

Stawka netto za godzinę świadczenia 
usługi  
[4/3] 

1 2 3 4 6 

1 Obsługa przeprawy promowej 18 godzin   

 

PODSUMOWANIE PRZEWR W PŁYWANIU PROMU 

1 DOZÓR 
Ilość godzin Stawka netto za godzinę świadczenia usługi  

 
  

2 GOTOWOŚĆ 
Ilość pełnych dni Stawka netto za dzień świadczenia usługi 

 
  

SUMA  

 

ROZLICZENIE 

1 Oferowana wartość miesięczna netto za wykonanie usługi  

 

2 Wartość przerw – dozoru i gotowości  

3 Wartość netto za wykonanie usługi pomniejszona o wartość przerw  

4 Cena miesięczna brutto  


