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ROZDZIAŁ I Nazwa oraz adres Zamawiającego
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Plac Batorego 4
70-207 Szczecin
Forma prawna: jednostka budżetowa Skarbu Państwa
Regon: 007017021
NIP: 852-244-47-11
Rachunek bankowy: 46 1010 1599 0526 8913 9130 0000
Faks: + 48 91 434 01 29
E-mail: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl
Adres strony internetowej: www.szczecin.uzs.gov.pl
ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę PZP, akty wykonawcze wydane na jej podstawie
oraz niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.
ROZDZIAŁ III Informacje ogólne
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający prowadzi protokół postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
13. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.
ROZDZIAŁ IV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby
Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
75100000-7 - Usługi administracji publicznej
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu
oraz podobne usługi
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71356000-9 - Usługi kontroli technicznej
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
ROZDZIAŁ V Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia/świadczenia usług: od lutego 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.
ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane kompetencje zapewniające należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do
wykonania zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami w stosunku do każdej z Części:
A) Część nr 1: Osoba - Specjalista/ekspert ds. żeglugi tradycyjnej oraz nautyki, spełniający
następujące warunki:
- Wykształcenie wyższe na kierunku: mechanika i budowa maszyn lub pokrewne albo
wykształcenie średnie na kierunku: technik mechanik okrętowy
- Co najmniej 60–miesięczne doświadczenie zawodowe przy budowie lub nadzorze nad
budową statków lub praktyka morska na stanowisku mechanika lub doświadczenie
zawodowe na stanowisku mechanika śródlądowego lub kapitana żeglugi śródlądowej;
- Patent Kapitana żeglugi śródlądowej klasy A.
B) Część nr 2: Osoba - Specjalista/ekspert ds. budowy statków oraz ich siłowni w zakresie żeglugi
śródlądowej w ramach Technicznej Komisji Inspekcyjnej o profilu: specjalista ds. konstrukcji
kadłubowej statku, spełniający następujące warunki:
- Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku: mechanika i budowa maszyn lub pokrewne
albo średnie na kierunku: technik mechanik okrętowy;
- Co najmniej 60-miesięczne doświadczenie zawodowe przy budowie lub nadzorze nad
budową statków lub praktyka morska na stanowisku mechanika lub doświadczenie
zawodowe na stanowisku mechanika śródlądowego lub kapitana żeglugi śródlądowej;
- Świadectwo lub patent Żeglugi Śródlądowej lub morskiej.
C) Część nr 3: Osoba - Specjalista/ekspert ds. pomiarów w zakresie żeglugi śródlądowej w ramach
Technicznej Komisji Inspekcyjnej, spełniający następujące warunki:
- Wykształcenie techniczne na kierunku: mechanika i budowa maszyn lub pokrewne albo
średnie na kierunku: technik mechanik okrętowy;
- Co najmniej 60-miesięczne doświadczenie zawodowe przy budowie lub nadzorze nad
budową statków lub praktyka morska na stanowisku mechanika lub doświadczenie
zawodowe na stanowisku mechanika śródlądowego lub kapitana żeglugi śródlądowej;
- Świadectwo lub patent Żeglugi Śródlądowej lub morskiej.
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D) Część nr 4: Osoba - Specjalista/ekspert ds. budowy statków w zakresie żeglugi śródlądowej w
ramach Technicznej Komisji Inspekcyjnej o profilu: specjalista ds. budowy i eksploatacji
silników okrętowych, spełniający następujące warunki:
- Wykształcenie wyższe na kierunku: mechanika i budowa maszyn lub pokrewne albo średnie
na kierunku: technik mechanik okrętowy;
- Co najmniej 60-miesięczne doświadczenie zawodowe przy budowie lub nadzorze nad
budową statków lub praktyka morska na stanowisku mechanika lub doświadczenie
zawodowe na stanowisku mechanika śródlądowego lub kapitana żeglugi śródlądowej;
- Świadectwo lub patent Żeglugi Śródlądowej lub morskiej.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 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.
3. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o którym mowa
w pkt 2:
1) 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;
2) Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt
1 ustawy PZP;
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4) 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;
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego
podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innych podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
ROZDZIAŁ VII

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2
do SIWZ;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3
do SIWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sz-351-249/2020
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy będzie on 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, składa:
- zobowiązanie Innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
4. 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, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa
w pkt 1 ppkt 1 i 2.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których
mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2, 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.
6. Pozostałe dokumenty, składające się na ofertę, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Formularz Ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;
2) Na podstawie przepisu art. 26 ust 2f PZP złożyć wraz z ofertą - Wykaz osób, skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług 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. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
3) Odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, w szczególności w przypadku składania przez
Wykonawców oferty wspólnej).
7. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdziale XII pkt 5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie 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. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
- Odpis 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP (w sytuacji
gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach określonych
w art. 22a ustawy PZP – również w odniesieniu do tego podmiotu).
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8,
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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10. Jeżeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 2, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SIWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282).
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ROZDZIAŁ VIII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, chyba że z ustawy PZP i wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych, niniejszej SIWZ lub treści pisma Zamawiającego do Wykonawcy
wynika, że wymagana jest forma pisemna.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują w języku polskim:
1) pisemnie na adres:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Plac Batorego 4; 70-207 Szczecin
Sekretariat - pokój nr 29
2) faksem: nr faksu: + 48 91 434 01 29
3) drogą elektroniczną: e-mail: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.
4. W przypadku przekazywania zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacji za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek w tej sprawie wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu na złożenie
przedmiotowego wniosku.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ.
8. Wyjaśnienia lub zmiana treści SIWZ oraz wszelkie inne informacje dotyczące przedmiotowego
postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego, wskazanej w Rozdziale I
SIWZ.
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Sylwia Gajewska, e-mail: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl;
10. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30 – 15:30.
ROZDZIAŁ IX Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
ROZDZIAŁ X Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 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.
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 Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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ROZDZIAŁ XI Opis sposobu przygotowania ofert
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Oferta oraz pozostałe dokumenty lub oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie
Załączników do SIWZ winny być sporządzone według tych wzorów.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Wymagania formalne sporządzenia oferty:
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki
pisarskiej pozostawiającej trwałe i nieusuwalne ślady (np. wydruk komputerowy, długopis);
2) wszelkie dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz
z ich tłumaczeniem na język polski;
3) w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
4) każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być własnoręcznie podpisana przez
osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu (w przypadku reprezentowania Wykonawcy(-ów) przez
pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie, podpisane przez osoby uprawnione oraz określające zakres
pełnomocnictwa);
5) wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę
(osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń
woli w jego imieniu lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika;
6) strony oferty powinny być kolejno ponumerowane oraz trwale ze sobą połączone, w sposób
uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie;
7) kopie składanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
(osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń
woli w jego imieniu lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika;
5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
6. Opakowanie powinno zawierać poniższe oznaczenie:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Plac Batorego 4; 70-207 Szczecin
Sekretariat - pokój nr 29
OFERTA PRZETARGOWA: „Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby
Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIE OTWIERAĆ PRZED 22.01.2021 r. r. GODZ. 10:15.

7. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 6, Zamawiający nie będzie
ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
8. Ofertom będą nadawane numery według kolejności ich wpływu do Zamawiającego.
9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Oświadczenie
Wykonawcy dotyczące zmiany lub wycofania oferty musi spełniać wymogi przewidziane dla samej
oferty oraz powinno być opakowane tak jak oferta, z dodatkowym oznaczeniem odpowiednio
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca
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powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępniane oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zastrzeżone informacje należy umieścić w osobnym, wewnętrznym opakowaniu (kopercie),
oddzielonym od reszty oferty oraz oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
12. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
ROZDZIAŁ XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Plac Batorego 4; 70-207 Szczecin
Sekretariat - pokój nr 29, parter.
2. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa:

w dniu 22.01.2021 r. o godz. 10:00.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2021 r. o godz. 10:15 - w siedzibie Zamawiającego w
Sali Konferencyjnej – pokój nr 29A, parter.
4. W przypadku przesyłki nadanej pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje
się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia lub jego części. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje, o
których mowa w pkt 5.
ROZDZIAŁ XIII

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na Formularzu
Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek
od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot
zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT) lub podatkiem akcyzowym.
4. Cena podana w Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacjom i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
5. Zasady dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 7a do SIWZ, Załącznik nr 7b do SIWZ, Załącznik nr 7c do SIWZ oraz Załącznik nr
7d do SIWZ.
6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 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.
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ROZDZIAŁ XIV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie danej Części Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Doświadczenie zawodowe osoby przeznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia
(D) – waga kryterium 40 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Doświadczenie zawodowe osoby przeznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia –
40%
Doświadczenie Osoby - Specjalisty/eksperta - oferta z najwyższym wskaźnikiem (przyznanym
przez Zamawiającego) otrzyma 40 pkt, tj.:
W celu oceny oferty w stosunku do każdej z Części, Wykonawca, w zakresie spełniania
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 lit. c ppkt A-D
wykazuje co najmniej minimalny zakres potwierdzający spełnianie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie objętym wyróżnieniem, tj.:
„doświadczenie zawodowe przy budowie lub nadzorze nad budową statków lub praktyka
morska na stanowisku mechanika lub doświadczenie zawodowe na stanowisku mechanika
śródlądowego lub kapitana żeglugi śródlądowej”
przy czym stopień spełnienia tego warunku zostanie oceniony przez Zamawiającego w zakresie
0-40 pkt. jako kryterium oceny ofert:
- brak wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 lit. c ppkt A
oferta będzie sprzeczna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona na podstawie przepisu art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy PZP.
- za wykazanie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 lit. c ppkt A-D
wyłącznie w zakresie minimalnym (co najmniej 60-miesięczne doświadczenie zawodowe
opisane w treści warunku ) - Zamawiający przyzna 0 pkt.
- za wykazanie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 lit. c ppkt A-D
w zakresie podwyższonym do co najmniej 72-miesięcznego doświadczenia zawodowego
opisanego w treści warunku - Zamawiający przyzna 10 pkt.
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- za wykazanie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 lit. c ppkt A-D
w zakresie podwyższonym do co najmniej 84-miesięcznego doświadczenia zawodowego
opisanego w treści warunku - Zamawiający przyzna 20 pkt.
- za wykazanie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 lit. c ppkt A-D
w zakresie podwyższonym do co najmniej 96-miesięcznego doświadczenia zawodowego
opisanego w treści warunku - Zamawiający przyzna 30 pkt.
- za wykazanie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 lit. c ppkt A-D
w zakresie podwyższonym do co najmniej 120-miesięcznego doświadczenia zawodowego
opisanego w treści warunku - Zamawiający przyzna 40 pkt.
UWAGA:
1) Podstawą przyznania punktów w Kryterium D – doświadczenie osoby przeznaczonej do
realizacji przedmiotu zamówienia- będą informacje podane przez Wykonawcę w
Załączniku nr 6 do SIWZ – WYKAZ OSÓB. W przypadku niedołączenia do oferty ww.
Załącznika, Zamawiający uzna ofertę za sprzeczną z treścią SIWZ i zostanie ona
odrzucona na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
2) Zamawiający informuje, że w stosunku do kryteriów oceny ofert nie znajdują zastosowania
przepisy art. 26 ust. 3-4 ustawy PZP.
3. Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert wskazanych w pkt. 2 ppkt 1 i 2 będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów
po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeśli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
ROZDZIAŁ XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 94 ustawy PZP.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jego wniesienie
było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XVI SIWZ.
3. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVII

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców (jeśli są znani na etapie składania Oferty).
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
ROZDZIAŁ XVIII Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7a do SIWZ, Załącznik nr
7b do SIWZ, Załącznik nr 7c do SIWZ oraz Załącznik nr 7d do SIWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w SIWZ, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 PZP.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, w okolicznościach i zakresie
określonymwe Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7a do SIWZ, Załącznik nr 7b do SIWZ,
Załącznik nr 7c do SIWZ oraz Załącznik nr 7d do SIWZ.
5. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
ROZDZIAŁ XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy PZP.
2. 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.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;

Sz-351-249/2020
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.
9. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminach przewidzianych do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie, tj. pkt 4 ppkt 1-6.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oaz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, 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 2012 r. poz. 1529 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
ROZDZIAŁ XX Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”)
informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl.
S. Batorego 4, e-mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl, telefon: 91 43 40 279,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować z
uwzględnieniem następujących danych teleadresowych: Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207
Szczecin, pl. S. Batorego 4, e-mail: iod@szczecin.uzs.gov.pl, telefon: 91 43 40 279;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora; organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
ROZDZIAŁ XXI Spis załączników
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów;
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej;
Załącznik nr 6 – Wykaz osób;
Załącznik nr 7a - Wzór Umowy w zakresie Części nr 1;
Załącznik nr 7b - Wzór Umowy w zakresie Części nr 2;
Załącznik nr 7c - Wzór Umowy w zakresie Części nr 3;
Załącznik nr 7d - Wzór Umowy w zakresie Części nr 4;
Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
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Załącznik nr 1 do SIWZ
................................................
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………..
REGON: ……………………………

NIP: ………………………………………..

Nr KRS/nazwa firmy pod którą Wykonawca figuruje w CEIDG: ……….……………………….
Wykonawca należy do kategorii mikroprzedsiębiorstw lub małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP): TAK*/NIE*
(do kategorii MŚP należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie
przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro)

Nr telefonu: ……………...................

Nr faksu: ………………………………….

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę, pn.:

„Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w
Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”.
1. Oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ i na następujących
warunkach (WYPEŁNIĆ STOSOWNIE DO CZĘŚCI NA KTÓRĄ WYKONAWCA SKŁADA
OFERTĘ):

1) Cena w zakresie Części nr 1:
Całkowita Wartość umowy – 11 MIESIĘCY
brutto: ………..…… zł (słownie złotych:………...………………………………………)
w tym należny podatek VAT ............. % .............. zł. (słownie.........................................)*
netto: .................................zł. (słownie złotych:…….. ……………………………………)*
W tym:
Miesięczna wartość umowy
brutto: ………..…… zł (słownie złotych:………...………………………………………)
w tym należny podatek VAT ............. % .............. zł. (słownie.........................................)*
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netto: .................................zł. (słownie złotych:…….. ……………………………………)*
*dot. oferenta będącego płatnikiem podatku VAT.

2) Cena w zakresie Części nr 2:
Całkowita Wartość umowy – 11 MIESIĘCY
brutto: ………..…… zł (słownie złotych:………...………………………………………)
w tym należny podatek VAT ............. % .............. zł. (słownie.........................................)*
netto: .................................zł. (słownie złotych:…….. ……………………………………)*
W tym:
Miesięczna wartość umowy
brutto: ………..…… zł (słownie złotych:………...………………………………………)
w tym należny podatek VAT ............. % .............. zł. (słownie.........................................)*
netto: .................................zł. (słownie złotych:…….. ……………………………………)*
*dot. oferenta będącego płatnikiem podatku VAT.

3) Cena w zakresie Części nr 3:
Całkowita Wartość umowy – 11 MIESIĘCY
brutto: ………..…… zł (słownie złotych:………...………………………………………)
w tym należny podatek VAT ............. % .............. zł. (słownie.........................................)*
netto: .................................zł. (słownie złotych:…….. ……………………………………)*
W tym:
Miesięczna wartość umowy
brutto: ………..…… zł (słownie złotych:………...………………………………………)
w tym należny podatek VAT ............. % .............. zł. (słownie.........................................)*
netto: .................................zł. (słownie złotych:…….. ……………………………………)*
*dot. oferenta będącego płatnikiem podatku VAT.

4) Cena w zakresie Części nr 4:
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Całkowita Wartość umowy – 11 MIESIĘCY
brutto: ………..…… zł (słownie złotych:………...………………………………………)
w tym należny podatek VAT ............. % .............. zł. (słownie.........................................)*
netto: .................................zł. (słownie złotych:…….. ……………………………………)*
W tym:
Miesięczna wartość umowy
brutto: ………..…… zł (słownie złotych:………...………………………………………)
w tym należny podatek VAT ............. % .............. zł. (słownie.........................................)*
netto: .................................zł. (słownie złotych:…….. ……………………………………)*
*dot. oferenta będącego płatnikiem podatku VAT.

Doświadczenie osoby/osób przeznaczonej(-ych) do realizacji przedmiotu zamówienia
określono w Załączniku nr 6 do SIWZ – WYKAZ OSÓB.
2. Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej
„SIWZ”) i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. *Oświadczam(-y), że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:
1) ……………………. - …………………………………………………………
(nazwa Podwykonawcy)

(zakres prac)

2) ……………………. - …………………………………………………………
(nazwa Podwykonawcy)

(zakres prac)

4. *Oświadczam(-y), że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od … do… stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu
przedkładam(-y) stosowne pismo, uzasadniające, iż zastrzeżone przez Wykonawcę informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 7a do SIWZ,
Załącznik nr 7b do SIWZ, Załącznik nr 7c do SIWZ oraz Załącznik nr 7d do SIWZ i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,
na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam(-y), że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania
ofert.
7. Oświadczam(-y), pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w
naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
……………………………………… - ……………………………………………
(imię i nazwisko)

(funkcja; stanowisko)

e-mail: ………………...
tel.: ……………………
faks: …………………..
10. *Oświadczam(-y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

11. Ofertę składam(-y) na ... kolejno ponumerowanych stronach.
12. Na ofertę składają się:
1) ……………………
2) …………………… (…)
*wypełnić jeśli dotyczy; przekreślić gdy nie dotyczy
...................................................
(miejscowość, data)

...…………………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2 do SIWZ
................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………..
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę pn.:

„Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w
Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”.
1. Oświadczam(-y), że na dzień składania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie:
1) Art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. * Oświadczam(-y), że zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …..…….
ustawy Prawo zamówień publicznych.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością(-ami), na podstawie przepisu art. 24
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………..…………………...........………
3. * Oświadczam(-y), że w stosunku do następującego(-ych) Innego(-ych) podmiotu(-tów), na
którego(-ych) zasoby powołuję(-my) 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, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
*wypełnić jeśli dotyczy; przekreślić gdy nie dotyczy
...................................……..……
(miejscowość, data)

………..………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa
odrębne oświadczenie.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………..
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę pn.:

„Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w
Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”.
1. Oświadczam(-y), że na dzień składania ofert spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. * Oświadczam(-y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1) ppkt 2) polegam(-y) na zasobach
następującego(-ych) Innego(-ych) podmiotu(-tów):
……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
*wypełnić jeśli dotyczy; przekreślić gdy nie dotyczy

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

………..………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa
odrębne oświadczenie.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
...................................................................
(pieczęć Innego Podmiotu)
Zobowiązanie Innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Nazwa Innego Podmiotu: …………………………………………………………………………
Adres Innego Podmiotu:…………………………………………………………………………..
Nr KRS lub nazwa firmy pod którą Inny podmiot figuruje w CEIDG:
…………………………………………………………………………….
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę pn.:

„Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w
Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”.
1. Oświadczam(-y), że zobowiązuje(-my) się do oddania Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………..
do dyspozycji niezbędne zasoby do realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Powyższe zasoby zostaną udostępnione na poniższych warunkach:
a) zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów naszego podmiotu:
.........................................................................................................................
b) sposób wykorzystania naszych zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego
………………………………………………………………………………………….
c) zakres i okres udziału naszego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
…………………………………………………………………………………………..
d) charakter stosunku jaki będzie nas łączył z Wykonawcą (w przypadku polegania na
zdolnościach dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, podmiot
udostępniający swoje zasoby jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych lub usług, do
których zdolności te są wymagane)
…………………………………………………………………………………………
2. Oświadczam(-y), że na dzień składania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie:
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1) Art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczam(-y), że na dzień składania ofert spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim udostępniam(-y) zasoby Wykonawcy.

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

………..…………………………………………. ……….
(pieczęć i podpis osoby /osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Innego podmiotu i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
(złożyć w przepisanym terminie – vide Rozdział VII pkt 7 SIWZ)
................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………..
w nawiązaniu do złożonej przez nas, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oferty na dostawę pn.:

„Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w
Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”.
1. Oświadczam(-y), że nie należę(-my) z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę lub ofertę częściową
w niniejszym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

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

………..………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

2. Oświadczam(-y), że wraz z Wykonawcą: ………………………………….. należę(-my) do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
Jednocześnie wraz z oświadczeniem składam(-y)/nie składam(-y)* dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
...................................……..……
(miejscowość, data)

………..………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

* niepotrzebne skreślić
UWAGI:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa
odrębne oświadczenie.
2. Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
(złożyć wraz z ofertą)
................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz osób
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………..
w nawiązaniu do złożonej przez nas, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oferty na usługę pn.:

„Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w
Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”.
Przedstawiam(-y) następujące informacje:
Doświadczenie
zawodowe
Ekspert/Specjalista

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

Wykształcenie/
uprawnienia
(dla potwierdzenia warunku osoby
realizującej zamówienie, określonego
w Rozdziale VI SIWZ – należy opisać
w sposób umożliwiający
Zamawiającemu weryfikację warunku)

Należy podać funkcje,
okresy i miejsce –
gdzie dana osoba
nabyła deklarowane
doświadczenie (dla
potwierdzenia
spełnienia warunku
osoby realizującej
zamówienie,
określonego w
Rozdziale VI SIWZ)

Informacja o
podstawie do
dysponowania
daną osobą

………..………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 7a do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr … /2021
zawarta w dniu … 2021 r., w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie: Plac
Batorego 4, 70-207 Szczecin, nr NIP: 852-24-44-711, nr REGON: 007017021, zwanym dalej
„Zamawiającym”, którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… .
a
…………… zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: ……
zwanych łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”
o następującej treści:
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, nr Sz-351-249/2020, na usługę pn.: „Świadczenie usług
ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi
Śródlądowej w Szczecinie”.
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące
czynności specjalisty ds. pomiarów statków żeglugi śródlądowej, w zakresie - Część nr 1 :
‘’Specjalista/ekspert ds. żeglugi tradycyjnej oraz nautyki”.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – obowiązująca w postępowaniu, o którym mowa
w preambule - wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej załącznikami, w szczególności
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – zwanym dalej „SOPZ”;
2) Oferta Wykonawcy – złożona w postępowaniu, o którym mowa w preambule;
3. Szczegółowy opis i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określa SOPZ.
4. W rozumieniu ustawy, o której mowa w ust.1 przedmiotem umowy są usługi.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykształcenie/doświadczenie/kwalifikacje niezbędne do wykonania
powierzonego mu zlecenia, oraz że wykona je osobiście.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
17.12.2021 r.
3. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu
umowy w siedzibie Zamawiającego, ewentualnie w innym miejscu, co będzie podyktowane charakterem
czynności składających się na Przedmiot Umowy w wymiarze maksymalnie do 80 godzin miesięcznie,
z takim zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie dyspozycyjny w siedzibie Zamawiającego nie mniej
niż 16 godzin- w skali danego miesiąca.
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4. Wykonawca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej/prowadzi działalność gospodarczą,
w ramach której zatrudnia/nie zatrudnia* pracowników lub ma zawarte/nie ma zawartych umów z
innymi Wykonawcami*.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie
dotyczących jego danych ujętych w ust. 4.
6. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania
zadań określonych w umowie.
§ 3.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Za cały okres obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty w maksymalnej i łącznej wysokości
do …………….zł brutto (słownie złotych brutto: ………..). Wynagrodzenie będzie płatne w
odstępach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, w którym był
realizowany Przedmiot Umowy, według zasad opisanych w ust. 2-6. Wynagrodzenie to obejmują
wszystkie czynności Wykonawcy wraz z materiałem i innymi środkami wymienionymi m.in. w § 2 ust.
6, a koniecznymi do realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 7 umowy.
3. Ustalone na podstawie złożonej oferty miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: (słownie złotych
brutto:……………….) . Oferta stanowi zał. 1 do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie miesięczne płatne będą przelewem w terminie 21 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę
prawidłowo wypełnionego oryginału faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie nie obejmuje refundacji kosztów podróży krajowych i zagranicznych, o których mowa
w § 7.
7. W sytuacji zaistnienia okoliczności po stronie Wykonawcy, uniemożliwiających realizację Przedmiotu
Umowy w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić powyższą
okoliczność Zamawiającemu. Za wskazany powyżej okres Wykonawca nie zachowuje prawa do
wynagrodzenia, z uwagi na brak świadczenia Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie będzie wówczas
uiszczane stosownie do ilości godzin, w ciągu których Wykonawca był w stanie realizować Przedmiot
Umowy.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczać odsetki tytułem opóźnienia zgodnie z
art. 481 § 1 i 2 k.c.
§ 4.
1. W razie nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1, nie
więcej niż 50 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawca – bez pisemnej zgody Zamawiającego – powierzy wykonanie zlecenia innemu
podmiotowi (lub usługę wykonywać będzie osoba inna niż wskazana ofercie) wówczas Zamawiający
może żądać kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone na jego
rzecz kary umowne.
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5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci
Wykonawcy.
§ 5.
Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny
rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w
tym wykazie.
§ 6.
1. Do bieżącej współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w imieniu
Zamawiającego upoważniony jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie lub osoba przez
niego upoważniona.
2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie stanowi
zmiany treści umowy w rozumieniu § 10 ust. 2.
§ 7.
1. W przypadku konieczności wykonywania zadań wskazanych w § 1 umowy w odległości powyżej 150

km liczonych od siedziby Zamawiającego – Skarbu Państwa - Urzędu Żeglugi Śródlądowej w
Szczecinie Pl. Batorego 4 - Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zorganizować dojazd do
miejsca wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy oraz zakwaterowania. W tym zakresie
Zamawiający pokryje koszty dojazdu i zakwaterowania zgodnie z zasadami opisanymi w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, pod
warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Wykonawcę w terminie 2 dni przed planowanym
wyjazdem. Pozostałe koszty związane z koniecznością realizacji przedmiotu umowy w odległości
do 150 km liczonych od ww. siedziby Zamawiającego , Wykonawca pokrywa na swój koszt i
ryzyko i tym samym koszt ten jest wkalkulowany w wynagrodzenie Wykonawcy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 zdanie 1 i 2, po zakończeniu wyjazdu Wykonawca
do 7 dni przedłoży Zamawiającemu dokumenty wyjazdowe, z których wynika koszt dojazdu (np. zakup
biletów, oświadczenia związane z ilością zużytego paliwa) oraz zakwaterowania.
§ 8.
1.

2.

3.

Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy,
zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom nieuprawnionym
żadnych informacji, o których dowiedział się przy wykonywaniu umowy oraz określonych pośrednio
lub bezpośrednio przez Zamawiającego, jako niejawne.
Wykonawca zobowiązuje się posługiwać wszelkimi poufnymi informacjami uzyskanymi w trakcie
lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wyłącznie w celu należytego wykonywania
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świadczonych przez niego na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy.
4. Informacje objęte tajemnicą mogą być udostępnione innym osobom wyłącznie wówczas, gdy jest to
niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy i tylko niezbędnym w zakresie
związanym z realizacją ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Na
przekazanie innym osobom tych informacji Wykonawca musi wyrazić pisemną zgodę obejmującą
zakres informacji oraz wskazującą osobę, której mogą być one przekazane.
5. Zobowiązanie, o którym w ust. l obowiązuje w okresie obowiązywania umowy jak i po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
§ 9.
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu
wypowiedzenia. Okres ten biegnie od pierwszego dnia tygodnia następującego po tygodniu, w którym
zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Rozwiązanie umowy w trybie wskazanym w
ust. 1 nie wpływa na to, iż Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia za pozostały okres do końca
obowiązywania umowy (okres trwania wypowiedzenia).
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w przypadku naruszeniu warunków umowy i przepisów przez Wykonawcę. Powyższe
rozwiązania będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do zaniechania naruszeń.
3. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
§ 10.
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli jedno z postanowień umowy okaże się nieważne, umowa wiąże w pozostałym zakresie, przy czym
postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje stron
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających
z umowy na osoby trzecie.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu
swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i
przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone.
6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.
8. Integralną część umowy stanowią dokumenty załączone do niniejszej umowy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 7b do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr … /2021
zawarta w dniu … 2021 r., w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie: Plac
Batorego 4, 70-207 Szczecin, nr NIP: 852-24-44-711, nr REGON: 007017021, zwanym dalej
„Zamawiającym”, którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… .
a
…………… zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: ……
zwanych łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”
o następującej treści:
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, nr Sz-351-249/2020, na usługę pn.: „Świadczenie usług
ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi
Śródlądowej w Szczecinie”.

1.

2.

3.
4.

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące
czynności specjalisty ds. pomiarów statków żeglugi śródlądowej, w zakresie - Części nr 2:
‘’Specjalista/ekspert ds. budowy statków oraz ich siłowni w zakresie żeglugi śródlądowej w
ramach Technicznej Komisji Inspekcyjnej o profilu: specjalista ds. konstrukcji kadłubowej
statku”.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – obowiązująca w postępowaniu, o którym
mowa w preambule - wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej załącznikami, w szczególności
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – zwanym dalej „SOPZ”;
2) Oferta Wykonawcy – złożona w postępowaniu, o którym mowa w preambule;
Szczegółowy opis i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określa SOPZ.
W rozumieniu ustawy, o której mowa w ust.1 przedmiotem umowy są usługi.

§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykształcenie/doświadczenie/kwalifikacje niezbędne do wykonania
powierzonego mu zlecenia, oraz że wykona je osobiście.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
17.12.2021 r.
3. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu
umowy w siedzibie Zamawiającego, ewentualnie w innym miejscu, co będzie podyktowane charakterem
czynności składających się na Przedmiot Umowy w wymiarze maksymalnie do 80 godzin miesięcznie,
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z takim zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie dyspozycyjny w siedzibie Zamawiającego nie mniej
niż 16 godzin- w skali danego miesiąca.
4. Wykonawca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej/prowadzi działalność gospodarczą,
w ramach której zatrudnia/nie zatrudnia* pracowników lub ma zawarte/nie ma zawartych umów z
innymi Wykonawcami*.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie
dotyczących jego danych ujętych w ust. 4.
6. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania
zadań określonych w umowie.
§ 3.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Za cały okres obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty w maksymalnej i łącznej wysokości
do …………….zł brutto (słownie złotych brutto: ………..). Wynagrodzenie będzie płatne w
odstępach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, w którym był
realizowany Przedmiot Umowy, według zasad opisanych w ust. 2-6. Wynagrodzenie to obejmują
wszystkie czynności Wykonawcy wraz z materiałem i innymi środkami wymienionymi m.in. w § 2 ust.
6, a koniecznymi do realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 7 umowy.
3. Ustalone na podstawie złożonej oferty miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: (słownie złotych
brutto:……………….) . Oferta stanowi zał. 1 do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie miesięczne płatne będą przelewem w terminie 21 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę
prawidłowo wypełnionego oryginału faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie nie obejmuje refundacji kosztów podróży krajowych i zagranicznych, o których mowa
w § 7.
7. W sytuacji zaistnienia okoliczności po stronie Wykonawcy, uniemożliwiających realizację Przedmiotu
Umowy w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić powyższą
okoliczność Zamawiającemu. Za wskazany powyżej okres Wykonawca nie zachowuje prawa do
wynagrodzenia, z uwagi na brak świadczenia Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie będzie wówczas
uiszczane stosownie do ilości godzin, w ciągu których Wykonawca był w stanie realizować Przedmiot
Umowy.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczać odsetki tytułem opóźnienia zgodnie z
art. 481 § 1 i 2 k.c.
§ 4.
1. W razie nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1, nie
więcej niż 50 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawca – bez pisemnej zgody Zamawiającego – powierzy wykonanie zlecenia innemu
podmiotowi (lub usługę wykonywać będzie osoba inna niż wskazana w ofercie) wówczas Zamawiający
może żądać kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1.
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4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone na jego
rzecz kary umowne.
5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci
Wykonawcy.
§ 5.
Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem,
że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy,
płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
§ 6.
1. Do bieżącej współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w imieniu
Zamawiającego upoważniony jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie lub osoba przez
niego upoważniona.
2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie stanowi
zmiany treści umowy w rozumieniu § 10 ust. 2.
§ 7.
1. W przypadku konieczności wykonywania zadań wskazanych w § 1 umowy w odległości powyżej 150
km liczonych od siedziby Zamawiającego – Skarbu Państwa - Urzędu Żeglugi Śródlądowej w
Szczecinie Pl. Batorego 4 - Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zorganizować dojazd
do miejsca wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy oraz zakwaterowania. W tym
zakresie Zamawiający pokryje koszty dojazdu i zakwaterowania zgodnie z zasadami opisanymi w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, pod
warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Wykonawcę w terminie 2 dni przed planowanym
wyjazdem. Pozostałe koszty związane z koniecznością realizacji przedmiotu umowy w odległości
do 150 km liczonych od ww. siedziby Zamawiającego , Wykonawca pokrywa na swój koszt i
ryzyko i tym samym koszt ten jest wkalkulowany w wynagrodzenie Wykonawcy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 zdanie 1 i 2, po zakończeniu wyjazdu Wykonawca
do 7 dni przedłoży Zamawiającemu dokumenty wyjazdowe, z których wynika koszt dojazdu (np. zakup
biletów, oświadczenia związane z ilością zużytego paliwa) oraz zakwaterowania.
§ 8.
1. Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy,
zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom nieuprawnionym
żadnych informacji, o których dowiedział się przy wykonywaniu umowy oraz określonych pośrednio
lub bezpośrednio przez Zamawiającego, jako niejawne.
3. Wykonawca zobowiązuje się posługiwać wszelkimi poufnymi informacjami uzyskanymi w trakcie lub
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w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wyłącznie w celu należytego wykonywania
świadczonych przez niego na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy.
4. Informacje objęte tajemnicą mogą być udostępnione innym osobom wyłącznie wówczas, gdy jest to
niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy i tylko niezbędnym w zakresie związanym
z realizacją ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Na przekazanie innym
osobom tych informacji Wykonawca musi wyrazić pisemną zgodę obejmującą zakres informacji oraz
wskazującą osobę, której mogą być one przekazane.
5. Zobowiązanie, o którym w ust. l obowiązuje w okresie obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu
lub wygaśnięciu.
§ 9.
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu
wypowiedzenia. Okres ten biegnie od pierwszego dnia tygodnia następującego po tygodniu, w którym
zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Rozwiązanie umowy w trybie wskazanym w
ust. 1 nie wpływa na to, iż Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia za pozostały okres do końca
obowiązywania umowy (okres trwania wypowiedzenia).
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w przypadku naruszeniu warunków umowy i przepisów przez Wykonawcę. Powyższe
rozwiązania będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do zaniechania naruszeń.
3. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
§ 10.
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli jedno z postanowień umowy okaże się nieważne, umowa wiąże w pozostałym zakresie, przy czym
postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje stron
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających
z umowy na osoby trzecie.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu
swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i
przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone.
6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.
8. Integralną część umowy stanowią dokumenty załączone do niniejszej umowy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 7c do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr … /2021
zawarta w dniu … 2021 r., w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie: Plac
Batorego 4, 70-207 Szczecin, nr NIP: 852-24-44-711, nr REGON: 007017021, zwanym dalej
„Zamawiającym”, którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… .
a
…………… zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: ……
zwanych łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”
o następującej treści:
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, nr Sz-351-249/2020, na usługę pn.: „Świadczenie usług
ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi
Śródlądowej w Szczecinie”.
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące
czynności specjalisty ds. pomiarów statków żeglugi śródlądowej, w zakresie - Części nr 3:
‘’Specjalista/ekspert ds. pomiarów w zakresie żeglugi śródlądowej w ramach Technicznej
Komisji Inspekcyjnej”.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – obowiązująca w postępowaniu, o którym
mowa w preambule - wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej załącznikami, w szczególności
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – zwanym dalej „SOPZ”;
2) Oferta Wykonawcy – złożona w postępowaniu, o którym mowa w preambule;
3. Szczegółowy opis i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określa SOPZ.
4. W rozumieniu ustawy, o której mowa w ust.1 przedmiotem umowy są usługi.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykształcenie/doświadczenie/kwalifikacje niezbędne do
wykonania powierzonego mu zlecenia, oraz że wykona je osobiście.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
17.12.2021 r.
3. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego
przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, ewentualnie w innym miejscu, co będzie
podyktowane charakterem czynności składających się na Przedmiot Umowy w wymiarze
maksymalnie do 80 godzin miesięcznie, z takim zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie
dyspozycyjny w siedzibie Zamawiającego nie mniej niż 16 godzin- w skali danego miesiąca.
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4. Wykonawca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej/prowadzi działalność
gospodarczą, w ramach której zatrudnia/nie zatrudnia* pracowników lub ma zawarte/nie ma
zawartych umów z innymi Wykonawcami*.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie
dotyczących jego danych ujętych w ust. 4.
6. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania
zadań określonych w umowie.
§ 3.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Za cały okres obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty w maksymalnej i łącznej wysokości
do …………….zł brutto (słownie złotych brutto: ………..). Wynagrodzenie będzie płatne w
odstępach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, w którym był
realizowany Przedmiot Umowy, według zasad opisanych w ust. 2-6. Wynagrodzenie to obejmują
wszystkie czynności Wykonawcy wraz z materiałem i innymi środkami wymienionymi m.in. w § 2
ust. 6, a koniecznymi do realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 7 umowy.
3. Ustalone na podstawie złożonej oferty miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: (słownie złotych
brutto:……………….) . Oferta stanowi zał. 1 do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie miesięczne płatne będą przelewem w terminie 21 dni po przedłożeniu przez
Wykonawcę prawidłowo wypełnionego oryginału faktury VAT na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie nie obejmuje refundacji kosztów podróży krajowych i zagranicznych, o których
mowa w paragrafie § 7.
7. W sytuacji zaistnienia okoliczności po stronie Wykonawcy, uniemożliwiających realizację
Przedmiotu Umowy w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić
powyższą okoliczność Zamawiającemu. Za wskazany powyżej okres Wykonawca nie zachowuje
prawa do wynagrodzenia, z uwagi na brak świadczenia Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie będzie
wówczas uiszczane stosownie do ilości godzin, w ciągu których Wykonawca był w stanie realizować
Przedmiot Umowy.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczać odsetki tytułem opóźnienia zgodnie z
art. 481 § 1 i 2 k.c.
§ 4.
1. W razie nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1, nie
więcej niż 50 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawca – bez pisemnej zgody Zamawiającego – powierzy wykonanie zlecenia innemu
podmiotowi (lub usługę wykonywać będzie osoba inna niż wskazana w § 2 ust. 1 umowy)1), wówczas
Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §
3 ust. 1.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone na jego
rzecz kary umowne.
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5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci
Wykonawcy.
§ 5.
1. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny
rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w
tym wykazie.
§ 6.
1. Do bieżącej współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w imieniu
Zamawiającego upoważniony jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie lub osoba przez
niego upoważniona.
2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie stanowi
zmiany treści umowy w rozumieniu § 10 ust. 2.
§ 7.
1. W przypadku konieczności wykonywania zadań wskazanych w § 1 umowy w odległości powyżej 150

km liczonych od siedziby Zamawiającego – Skarbu Państwa - Urzędu Żeglugi Śródlądowej w
Szczecinie Pl. Batorego 4 - Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zorganizować dojazd do
miejsca wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy oraz zakwaterowania. W tym zakresie
Zamawiający pokryje koszty dojazdu i zakwaterowania zgodnie z zasadami opisanymi w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, pod
warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Wykonawcę w terminie 2 dni przed planowanym
wyjazdem. Pozostałe koszty związane z koniecznością realizacji przedmiotu umowy w odległości
do 150 km liczonych od ww. siedziby Zamawiającego , Wykonawca pokrywa na swój koszt i
ryzyko i tym samym koszt ten jest wkalkulowany w wynagrodzenie Wykonawcy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 zdanie 1 i 2, po zakończeniu wyjazdu Wykonawca
do 7 dni przedłoży Zamawiającemu dokumenty wyjazdowe, z których wynika koszt dojazdu (np. zakup
biletów, oświadczenia związane z ilością zużytego paliwa) oraz zakwaterowania.
§ 8.
1.

2.

3.

Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy,
zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom nieuprawnionym
żadnych informacji, o których dowiedział się przy wykonywaniu umowy oraz określonych pośrednio
lub bezpośrednio przez Zamawiającego, jako niejawne.
Wykonawca zobowiązuje się posługiwać wszelkimi poufnymi informacjami uzyskanymi w trakcie
lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wyłącznie w celu należytego wykonywania
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świadczonych przez niego na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy.
4. Informacje objęte tajemnicą mogą być udostępnione innym osobom wyłącznie wówczas, gdy jest to
niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy i tylko niezbędnym w zakresie
związanym z realizacją ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Na
przekazanie innym osobom tych informacji Wykonawca musi wyrazić pisemną zgodę obejmującą
zakres informacji oraz wskazującą osobę, której mogą być one przekazane.
5. Zobowiązanie, o którym w ust. l obowiązuje w okresie obowiązywania umowy jak i po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
§ 9.
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu
wypowiedzenia. Okres ten biegnie od pierwszego dnia tygodnia następującego po tygodniu, w którym
zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Rozwiązanie umowy w trybie wskazanym w
ust. 1 nie wpływa na to, iż Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia za pozostały okres do końca
obowiązywania umowy (okres trwania wypowiedzenia).
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w przypadku naruszeniu warunków umowy i przepisów przez Wykonawcę. Powyższe
rozwiązania będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do zaniechania naruszeń.
3. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
§ 10.
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli jedno z postanowień umowy okaże się nieważne, umowa wiąże w pozostałym zakresie, przy czym
postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje stron
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających
z umowy na osoby trzecie.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu
swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i
przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone.
6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.
8. Integralną część umowy stanowią dokumenty załączone do niniejszej umowy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 7d do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr … /2021
zawarta w dniu … 2021 r., w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie: Plac
Batorego 4, 70-207 Szczecin, nr NIP: 852-24-44-711, nr REGON: 007017021, zwanym dalej
„Zamawiającym”, którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… .
a
…………… zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: ……
zwanych łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”
o następującej treści:
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, nr Sz-351-249/2020, na usługę pn.: „Świadczenie usług
ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi
Śródlądowej w Szczecinie”.

1.

2.

3.
4.

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące
czynności specjalisty ds. pomiarów statków żeglugi śródlądowej, w zakresie - Części nr 4:
‘’Specjalista/ekspert ds. budowy statków w zakresie żeglugi śródlądowej”.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – obowiązująca w postępowaniu, o którym
mowa w preambule - wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej załącznikami, w szczególności
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – zwanym dalej „SOPZ”;
2) Oferta Wykonawcy – złożona w postępowaniu, o którym mowa w preambule;
Szczegółowy opis i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określa SOPZ.
W rozumieniu ustawy, o której mowa w ust.1 przedmiotem umowy są usługi.

§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykształcenie/doświadczenie/kwalifikacje niezbędne do
wykonania powierzonego mu zlecenia, oraz że wykona je osobiście.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
17.12.2021 r.
3. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego
przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, ewentualnie w innym miejscu, co będzie podyktowane
charakterem czynności składających się na Przedmiot Umowy w wymiarze maksymalnie do 80 godzin
miesięcznie, z takim zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie dyspozycyjny w siedzibie
Zamawiającego nie mniej niż 16 godzin- w skali danego miesiąca.
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4. Wykonawca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej/prowadzi działalność gospodarczą,
w ramach której zatrudnia/nie zatrudnia* pracowników lub ma zawarte/nie ma zawartych umów z
innymi Wykonawcami*.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie
dotyczących jego danych ujętych w ust. 4.
6. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania
zadań określonych w umowie.
§ 3.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Za cały okres obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy

3.
4.

5.
6.
7.

8.

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty w maksymalnej i łącznej wysokości
do …………….zł brutto (słownie złotych brutto: ………..). Wynagrodzenie będzie płatne w
odstępach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, w którym był
realizowany Przedmiot Umowy, według zasad opisanych w ust. 2-6. Wynagrodzenie to obejmują
wszystkie czynności Wykonawcy wraz z materiałem i innymi środkami wymienionymi m.in. w § 2 ust.
6, a koniecznymi do realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 7 umowy.
Ustalone na podstawie złożonej oferty miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: (słownie złotych
brutto:……………….) . Oferta stanowi zał. 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie miesięczne płatne będą przelewem w terminie 21 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę
prawidłowo wypełnionego oryginału faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie nie obejmuje refundacji kosztów podróży krajowych i zagranicznych, o których mowa
w § 7.
W sytuacji zaistnienia okoliczności po stronie Wykonawcy, uniemożliwiających realizację Przedmiotu
Umowy w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić powyższą
okoliczność Zamawiającemu. Za wskazany powyżej okres Wykonawca nie zachowuje prawa do
wynagrodzenia, z uwagi na brak świadczenia Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie będzie wówczas
uiszczane stosownie do ilości godzin, w ciągu których Wykonawca był w stanie realizować Przedmiot
Umowy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczać odsetki tytułem opóźnienia zgodnie z
art. 481 § 1 i 2 k.c.
§ 4.

1. W razie nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1, nie
więcej niż 50 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawca – bez pisemnej zgody Zamawiającego – powierzy wykonanie zlecenia innemu
podmiotowi (lub usługę wykonywać będzie osoba inna niż wskazana w § 2 ust. 1 umowy)1), wówczas
Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §
3 ust. 1.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone na jego
rzecz kary umowne.
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5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci
Wykonawcy.
§ 5.
Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem,
że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy,
płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
§ 6.
1. Do bieżącej współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w imieniu
Zamawiającego upoważniony jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie lub osoba przez
niego upoważniona.
2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie stanowi
zmiany treści umowy w rozumieniu § 10 ust. 2.
§ 7.
1. W przypadku konieczności wykonywania zadań wskazanych w § 1 umowy w odległości powyżej 150

km liczonych od siedziby Zamawiającego – Skarbu Państwa - Urzędu Żeglugi Śródlądowej w
Szczecinie Pl. Batorego 4 - Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zorganizować dojazd
do miejsca wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy oraz zakwaterowania. W tym
zakresie Zamawiający pokryje koszty dojazdu i zakwaterowania zgodnie z zasadami opisanymi w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, pod
warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Wykonawcę w terminie 2 dni przed planowanym
wyjazdem. Pozostałe koszty związane z koniecznością realizacji przedmiotu umowy w odległości
do 150 km liczonych od ww. siedziby Zamawiającego , Wykonawca pokrywa na swój koszt i
ryzyko i tym samym koszt ten jest wkalkulowany w wynagrodzenie Wykonawcy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 zdanie 1 i 2, po zakończeniu wyjazdu Wykonawca
do 7 dni przedłoży Zamawiającemu dokumenty wyjazdowe, z których wynika koszt dojazdu (np. zakup
biletów, oświadczenia związane z ilością zużytego paliwa) oraz zakwaterowania.
§ 8.
1.

2.

3.

Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy,
zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom nieuprawnionym
żadnych informacji, o których dowiedział się przy wykonywaniu umowy oraz określonych pośrednio
lub bezpośrednio przez Zamawiającego, jako niejawne.
Wykonawca zobowiązuje się posługiwać wszelkimi poufnymi informacjami uzyskanymi w trakcie
lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wyłącznie w celu należytego wykonywania
świadczonych przez niego na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy.
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4. Informacje objęte tajemnicą mogą być udostępnione innym osobom wyłącznie wówczas, gdy jest to
niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy i tylko niezbędnym w zakresie
związanym z realizacją ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Na
przekazanie innym osobom tych informacji Wykonawca musi wyrazić pisemną zgodę obejmującą
zakres informacji oraz wskazującą osobę, której mogą być one przekazane.
5. Zobowiązanie, o którym w ust. l obowiązuje w okresie obowiązywania umowy jak i po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
§ 9.
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu
wypowiedzenia. Okres ten biegnie od pierwszego dnia tygodnia następującego po tygodniu, w którym
zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Rozwiązanie umowy w trybie wskazanym w
ust. 1 nie wpływa na to, iż Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia za pozostały okres do końca
obowiązywania umowy (okres trwania wypowiedzenia).
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w przypadku naruszeniu warunków umowy i przepisów przez Wykonawcę. Powyższe
rozwiązania będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do zaniechania naruszeń.
3. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
§ 10.
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli jedno z postanowień umowy okaże się nieważne, umowa wiąże w pozostałym zakresie, przy czym
postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje stron
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających
z umowy na osoby trzecie.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu
swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i
przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone.
6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.
8. Integralną część umowy stanowią dokumenty załączone do niniejszej umowy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w
Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”.

1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej
Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”.
2. Kody CPV:
75100000-7 - Usługi administracji publicznej
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego
sprzętu oraz podobne usługi
71356000-9 - Usługi kontroli technicznej
3. Zakres zamówienia:

w zakresie Części nr 1:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Specjalisty/ekspert ds. żeglugi tradycyjnej oraz
nautyki w następującym zakresie:
1) Wykonywaniu technicznych czynności inspekcyjnych na statkach żeglugi śródlądowej (w tym
uprawiających żeglugę tradycyjną) obejmujących m.in.:


właściwości manewrowe;



kontrolę sterówki;



inspekcję pomieszczeń dla załogi;



kompletność wyposażenia statku;



spełnienia wymagań bezpieczeństwa dotyczących ochrony wód i powietrza;



spełnienia wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

2) Sporządzania sprawozdań i wniosków poinspekcyjnych.
3) Sporządzanie i kompletowanie zaświadczeń z przeprowadzonych inspekcji.
4) Bieżąca aktualizacja elektronicznych rejestrów prowadzonych przez TKI.
5) Bieżąca aktualizacja baz danych statków, tj. wprowadzanie danych do Europejskiej Bazy Danych
Statków oraz do Polskiej Bazy Danych Statków.
6) Przygotowanie analiz i opracowanie stanowiska TKI w kwestii zdolności żeglugowej danego
statku.
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7) Wykonywaniu innych prac mających bezpośredni związek ze świadczeniem usługi eksperta do
spraw budowy statków i ich siłowni w zakresie żeglugi śródlądowej w TKI.
8) Prac biurowych przydzielonych przez Przewodniczącego TKI.
9) Współpraca z pozostałymi wydziałami Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Centrum
RIS.

Wymagania:
Wykształcenie:
o wyższe techniczne – kierunek: mechanika i budowa maszyn lub pokrewne
lub
o średnie – kierunek: technik mechanik okrętowy.


Patent Kapitana żeglugi śródlądowej klasy A.



doświadczenie zawodowe (minimum 60 miesięcy) przy budowie lub nadzorze nad budową
statków i/lub praktyka morska na stanowisku mechanika i/lub doświadczenie zawodowe na
stanowisku mechanika śródlądowego i/lub kapitana żeglugi śródlądowej;



Znajomość problematyki żeglugi śródlądowej i konstrukcji statków śródlądowych




Dyspozycyjność w siedzibie zamawiającego co najmniej 16 h tygodniowo;
Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie min. B1;

Umowa obejmować będzie 80h miesięcznie, w tym co najmniej 16h tygodniowo świadczenie usługi musi
się odbywać w siedzibie zamawiającego.

W zakresie Części nr 2:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Specjalisty/eksperta ds. budowy statków oraz ich
siłowni w zakresie żeglugi śródlądowej w ramach Technicznej Komisji Inspekcyjnej o profilu
specjalista ds. konstrukcji kadłubowej statku w następującym zakresie:
1) Wykonywaniu technicznych czynności inspekcyjnych na statkach żeglugi śródlądowej
obejmujących m.in.:


budowę statku i jego kadłuba:
o wytrzymałości i stateczności;
o prześwitu bezpiecznego;
o wolnej burty, w tym minimalnej wolnej burty;
o znaków i podziałek zanurzenia;



urządzeń grzewczych do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem;



spełnienia wymagań bezpieczeństwa dotyczących ochrony wód i powietrza;
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spełnienia wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

2) Sporządzania sprawozdań i wniosków poinspekcyjnych.
3) Sporządzanie i kompletowanie zaświadczeń z przeprowadzonych inspekcji.
4) Bieżąca aktualizacja elektronicznych rejestrów prowadzonych przez TKI.
5) Bieżąca aktualizacja baz danych statków, tj. wprowadzanie danych do Europejskiej Bazy Danych
Statków oraz do Polskiej Bazy Danych Statków.
6) Przygotowanie analiz, opracowanie i raportów zleconych przez Dyrektora UŻŚ lub
Przewodniczącego TKI.
7) Wykonywaniu innych prac mających bezpośredni związek z przedmiotem świadczenia usługi.
8) Prac biurowych przydzielonych przez Przewodniczącego TKI.
9) Współpraca z pozostałymi wydziałami Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Centrum
RIS.

Wymagania:


Wykształcenie:
o wyższe techniczne – kierunek: mechanika i budowa maszyn lub pokrewne
lub
o średnie – kierunek: technik mechanik okrętowy



doświadczenie zawodowe (minimum 60 miesięcy) przy budowie lub nadzorze nad budową
statków i/lub praktyka morska na stanowisku mechanika i/lub doświadczenie zawodowe na
stanowisku mechanika śródlądowego i/lub kapitana żeglugi śródlądowej;



Znajomość problematyki żeglugi śródlądowej i konstrukcji statków śródlądowych




Dyspozycyjność w siedzibie zamawiającego co najmniej 16 h tygodniowo;
Świadectwo lub patent Żeglugi Śródlądowej lub morskiej;



Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie min. B1

Umowa obejmować będzie 80h miesięcznie, w tym co najmniej 16h tygodniowo świadczenie usługi musi
się odbywać w siedzibie zamawiającego.

W zakresie Części nr 3:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Specjalisty/ekspert ds. pomiarów budowy w zakresie
żeglugi śródlądowej w ramach Technicznej Komisji Inspekcyjnej w następującym zakresie:
1) Wykonywania czynności pomiarowych;
2) Wykonywania obliczeń do świadectw pomiarowych;
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3) Wydawania zaświadczeń z pomiarów;
4) Wydawania świadectw pomiarowych;
5) Sporządzania wniosków poinspekcyjnych;
6) Nadawania europejskich numerów identyfikacyjnych statków;
7) Sporządzanie sprawozdań z działalności Technicznej Komisji Inspekcyjnej;
8) Analizowania kompletności składanych wniosków o przeprowadzenie inspekcji i pomiarów
statków
9) Kompletowania zaświadczeń z przeprowadzonych inspekcji i pomiarów statków;
10) Innych prac eksperckich przydzielone przez Przewodniczącego TKI;
11) Prac biurowych przydzielonych przez Przewodniczącego TKI;
12) Prowadzenia rejestrów i ewidencji;
13) Aktualizacja elektronicznych rejestrów prowadzonych przez TKI;
14) Bieżąca aktualizacja baz danych statków, w tym wprowadzanie danych Europejskiej Bazy Danych
Statków.
15) Wykonywaniu innych prac mających bezpośredni związek ze świadczeniem usługi eksperta do
spraw pomiarów w zakresie żeglugi śródlądowej w TKI;
16) Współpraca z pozostałymi wydziałami Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Centrum
RIS.

Wymagania:


Wykształcenie:
o wyższe techniczne – kierunek: mechanika i budowa maszyn lub pokrewne;
o średnie – kierunek: technik mechanik okrętowy



doświadczenie zawodowe (minimum 60 miesięcy) przy budowie lub nadzorze nad budową
statków i/lub praktyka morska na statkach o specjalności mechanika i/lub doświadczenie
zawodowe na stanowisku mechanika śródlądowego i/lub kapitana żeglugi śródlądowej;



Znajomość problematyki żeglugi śródlądowej i konstrukcji statków śródlądowych




Dyspozycyjność w siedzibie zamawiającego co najmniej 16 h tygodniowo;
Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole oraz sprawny kontakt z klientem oraz
rozpatrywanie dokumentacji.

Wymagania dodatkowe:


Prawo jazdy kategorii B;



Świadectwo lub patent Żeglugi Śródlądowej lub morskiej;



Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie min. B1
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Umowa obejmować będzie 80h miesięcznie, w tym co najmniej 16h tygodniowo świadczenie usługi musi
się odbywać w siedzibie zamawiającego.
W zakresie Części nr 4:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Specjalisty/ekspert ds. budowy statków
w zakresie żeglugi śródlądowej w ramach Technicznej Komisji Inspekcyjnej o profilu: spec. ds.
budowy i eksploatacji silników okrętowych w następującym zakresie:
1) Wykonywaniu technicznych czynności inspekcyjnych na statkach żeglugi śródlądowej
obejmujących m.in.:


urządzenia bezpieczeństwa;



systemy napędowe;



systemy odprowadzania spalin z silników spalinowych;



zbiorniki paliwa, przewodów paliwowych;



przechowywanie olejów smarowych, rur i osprzętu;



przechowywanie olejów używanych w systemach przenoszenia napędu, systemach sterowania i
napędu oraz systemach grzewczych, przewodach i osprzęcie;



systemy pomp zęzowych i odwadniania;



zbierania wody zaolejonej i oleju przepracowanego;



hałasu emitowanego przez statki;



urządzeń elektrycznych;



budowy maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa;



urządzeń sterownych;



zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników wysokoprężnych.



spełnienia wymagań bezpieczeństwa dotyczących ochrony wód i powietrza;



spełnienia wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

2) Sporządzania sprawozdań poinspekcyjnych.
3) Sporządzanie i kompletowanie zaświadczeń z przeprowadzonych inspekcji.
4) Bieżąca aktualizacja elektronicznych rejestrów prowadzonych przez TKI.
5) Bieżąca aktualizacja baz danych statków, tj. wprowadzanie danych do Europejskiej Bazy Danych
Statków oraz do Polskiej Bazy Danych Statków.
6) Przygotowanie analiz i opracowanie stanowiska TKI w kwestii zdolności żeglugowej danego
statku.
7) Wykonywaniu innych prac mających bezpośredni związek ze świadczeniem usługi eksperta do
spraw budowy statków i ich siłowni w zakresie żeglugi śródlądowej w TKI.
8) Prac biurowych przydzielonych przez Przewodniczącego TKI;
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9) Współpraca z pozostałymi wydziałami Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Centrum
RIS.

Wymagania:


Wykształcenie:
o wyższe techniczne – kierunek: mechanika i budowa maszyn lub pokrewne
lub
o średnie – kierunek: technik mechanik okrętowy



doświadczenie zawodowe (minimum 60 miesięcy) przy budowie lub nadzorze nad budową
statków i/lub praktyka morska na statkach o specjalności mechanika i/lub doświadczenie
zawodowe na stanowisku mechanika śródlądowego i/lub kapitana żeglugi śródlądowej;



Znajomość problematyki żeglugi śródlądowej i konstrukcji statków śródlądowych



Dyspozycyjność w siedzibie zamawiającego co najmniej 16 h tygodniowo;

Wymagania dodatkowe:


Świadectwo lub patent Żeglugi Śródlądowej lub morskiej;



Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie min. B1

Umowa obejmować będzie 80h miesięcznie, w tym co najmniej 16h tygodniowo świadczenie usługi musi
się odbywać w siedzibie zamawiającego.

