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SPIS TREŚCI
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V

Forma oferty;
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Oferty wspólne;
Jawność postępowania;
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI
Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII Wadium;
Rozdział VIII Termin wykonania zamówienia;
Rozdział IX
Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się
wykonawców z zamawiającym;
Rozdział X
Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział XI
Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XIII Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia;
Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

- Oferta cenowa;
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ustawy Pzp);
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ustawy Pzp):
- Wykaz Lodołamaczy które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
- Wykaz wykonanych usług;
- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
- Oświadczenie o grupie kapitałowej
- Projekt umowy wraz z załącznikiem.
- Treść porozumienia z dnia 11.09.2013 r., wraz z załącznikami.

ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr
1 do SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie
długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony
dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 oraz Rozdział III pkt 1 SIWZ. Jeżeli do
reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w
języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
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8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
12. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o wartości do 42% zamówienia
podstawowego.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
RZGW Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, Zespół ds. zamówień,
pok. nr 311, przetarg nieograniczony, "Lodołamanie 2014" oraz „nie otwierać przed
06.12.2013 r., godz. 10.00”
- bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, Zamawiający nie
będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem
„wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność
wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i
zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna
powinna mieć dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania
ofert.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.
ROZDZIAŁ III Oferty wspólne
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie
3

UŻ-534-14/2013-łk
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. Składa pełnomocnik wykonawców
w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum).
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie
biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
4. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zmianami).
5. 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 V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty
wymagane w ofercie
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć
następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców
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składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca
musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca
musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt
9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w
art. 22 ust 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
Wykonawca, musi wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje
co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem pracę lodołamaczy w akcji lodołamania na
rzekach.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na zasadzie "spełnia/nie spełnia" na podstawie
potwierdzających go dokumentów.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje 8 lodołamaczami o niżej określonych parametrach:
A. dwa lodołamacze czołowe:
a. zanurzenie maksymalne nie większe niż 2,05 m,
b. średnie zanurzenie minimalne pustego statku nie większe niż - 1,55 m,
c. moc silnika/ków głównych minimum 730 kW,
B. dwa lodołamacze czołowe:
a. zanurzenie maksymalne nie większe niż 2,00 m,
b. średnie zanurzenie minimalne pustego statku nie większe niż - 1,55 m,
c. moc silnika/ków głównych minimum 550 kW,
C. trzy lodołamacze liniowe:
a. zanurzenie maksymalne nie większe niż 1,75 m,
b. średnie zanurzenie minimalne pustego statku nie większe niż - 1,50 m,
c. moc silnika/ków głównych minimum 430 kW,
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D. jeden lodołamacz liniowy:
a. zanurzenie maksymalne nie większe niż 1,85 m,
b. średnie zanurzenie minimalne pustego statku nie większe niż - 1,50 m,
c. moc silnika/ków głównych minimum 300 kW.
Wysokość części nierozbieralnej każdego lodołamacza, przy maksymalnym zanurzeniu, liczona
od linii wodnej, nie może być większa niż 4,0 metry. Parametry lodołamaczy, o których mowa
muszą wynikać z dokumentów takich jak: świadectwo pomiarowe i/lub świadectwo zdolności
żeglugowej i/lub innych dokumentów statkowych
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na zasadzie "spełnia/nie spełnia" na podstawie
potwierdzających go dokumentów.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
Warunek ten zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę
dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności.
3. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ:
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych usług z podaniem przedmiotu, wartości, daty wykonania oraz odbiorcy.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
należycie, np. referencje
Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,
jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3) Wykaz Lodołamaczy które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,
jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
4) Polisa, a w przypadku jej braku dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną
Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony,
jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie
4. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z rozdziałem I pkt 3 – Załącznik nr 1
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia których wykonanie Wykonawca
powierzy podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział podwykonawców)
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 6 zdanie drugie SIWZ lub
w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ);
3) dowód wniesienia wadium - kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy
dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w Rozdziale VII
pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ do oferty należy załączyć kserokopię pokwitowania świadczącego o
zdeponowaniu oryginałów dokumentów w kasie RZGW.
5. Zgodnie z art. 26 ust 2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
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technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ, lub którzy złożyli dokumenty,
o których mowa w SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ pkt 1 ppkt 2),3),4),6) składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 5) SIWZ składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2 , powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis
pkt 3 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ VII Wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w terminie do
dnia 06.12.2013 r. do godziny 09:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego – NBP O/O Szczecin - 58 1010 1599
0518 5513 9120 0000.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Zamawiającego tj. pok. nr 317, w godz. 08:00 – 13:00.
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3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania
tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez
Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 niniejszej
SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw.
Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2).
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
12. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek wykonawcy.
14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do
oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
ROZDZIAŁ VIII Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2014 r. do dnia 15.03.2014 r.
ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się
wykonawców z zamawiającym
1.

Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
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od poniedziałku do piątku – w godzinach 8:00 – 15:00.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (+4891 4411313) i drogą
elektroniczną (tomasz.pasula@szczecin.rzgw.gov.pl), przy przekazywaniu następujących
dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
2) zmiana treści SIWZ,
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy,
5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek
rachunkowych a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnej zmiany treści oferty.
7) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa
w pkt 6,
8) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz
odpowiedź Wykonawcy,
9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z
postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
11) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w
następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą
być sporządzone w języku polskim.
7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiający wymaga, aby
wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
8. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
9. Kontakt z zamawiającym:
-Jacek Jarosz, od pon. do pt., w godz. 8.00 - 15.00, tel. +48 914411222, faks: +48 914411313,
e-mail: jacek.jarosz@szczecin.rzgw.gov.pl
-Tomasz Pasula, od pon. do pt., w godz. 8.00 - 15.00, tel. +48 914411281, faks: +48 914411313,
e-mail: tomasz.pasula@szczecin.rzgw.gov.pl
-sekretariat od pon. do pt., w godz. 8.00 - 15.00, tel. +48 914411200, faks: +48 914411300,
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 10, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
14. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
2.
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umieści ją na stronie internetowej.
15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt.10.
ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę cenową, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr
1 do SIWZ.
Cena wpisana do formularza oferty jest podstawą do porównania ofert. Porównaniu podlegają
ceny brutto. Cena zamieszczona w formularzu oferty jest ceną ostateczną, co oznacza, że w ofercie
muszą być ujęte wszelkie ewentualne zniżki i upusty które zamierza zastosować wykonawca.
Wszystkie ceny w ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi być wyrażona w walucie polskiej, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2
pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin,
Zespół ds. zamówień pok. nr 128.
2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.
3. Termin składania ofert:
1) Oferty należy składać do dnia 06.12.2013 r., do godz. 09:00
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3) Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A, pok. nr 106.
4. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę
(firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące
ceny i terminów zawartych w ofercie.
6. Informacje, o których mowa w pkt 5 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną
Zarządzeniem Dyrektora RZGW nr 83 z dnia 23.10.2013 r.
ROZDZIAŁ XII
Wybór oferty najkorzystniejszej
1.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według jednego kryterium oceny ofert: cena –
100 %. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
cena najniższa brutto
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100 %
cena oferty ocenianej brutto

2. Największy iloczyn punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejszą, spośród ofert nie odrzuconych.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
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4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę.
Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z
postępowania nie podlegają odrzuceniu.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki ,o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SIWZ.
11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
SIWZ.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne
13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający
unieważnia postępowanie.
14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców,
którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
ROZDZIAŁ XIII

Zawarcie umowy i Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zawarcie umowy.
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do
dnia podpisania umowy, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w
gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Żądanie zamawiającego
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy,
b) termin obowiązywania gwarancji,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
8) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form wskazanych w pkt 3 pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie
zmniejszenia jego wysokości.
ROZDZIAŁ XIV

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. 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.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
ROZDZIAŁ XV

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
I. Zagadnienia ogólne:
1. Celem zamówienia jest wspólna realizacja przez Zamawiających pogotowia lodowego i akcji
lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci w okresie od 01 stycznia do 15 marca 2014 r., stosownie
do postanowień porozumienia zawartego w dniu 11.09.2013 r., którego treść stanowi załącznik nr 9
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresach: od 1 stycznia do 15 marca 2014 r. usługi przy
użyciu ośmiu lodołamaczy, obejmującej:
1) pracę lodołamaczy w akcji lodołamania, o której mowa w pkt 1, zwanej dalej „pracą w akcji
lodołamania” - w wymiarze czasowym ustalanym przez Zamawiających;
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2) utrzymywanie gotowości lodołamaczy do pracy w akcji lodołamania - w godzinach 7-15.
3. Zamawiający zakładają, że zamówienie będzie obejmowało 592 godzin świadczenia usługi przez
każdy z lodołamaczy, z czego 118 godzin będzie stanowiło pracę w akcji lodołamania.
4. Lodołamacze z załogami, paliwem i materiałami eksploatacyjnymi stanowią dla Zamawiających
„narzędzie” pracy, którego użyje on zgodnie ze sztuką lodołamania.
5. Zaopatrzenie lodołamaczy w paliwo, materiały eksploatacyjne i inne niezbędne materiały tj. m. in.
oleje, smary, wodę pitną, żywność, jak również zdawanie zanieczyszczeń i śmieci następować będzie
wyłącznie we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy, przy zachowaniu wszelkich wymaganych w
tym zakresie procedur. W trakcie trwania akcji lodołamania zaopatrzenie w paliwo i materiały oraz
zdawanie zanieczyszczeń i śmieci wymaga uprzedniego uzgodnieniu z właściwym Zamawiającymi.
6. Wykonawca będzie utrzymywał lodołamacze w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej w
okresach, o których mowa w pkt. 2.
7. Wykonawca zapewnieni obsadę lodołamaczy załogami posiadającymi doświadczenie w pracy
w warunkach lodowych na rzekach i jeziorach.
8. Wykonawca zapewni przynajmniej na jednym lodołamaczu, przewidzianym do pracy na Odrze
granicznej, tłumacza lub członka załogi ze znajomością języka niemieckiego, w stopniu
umożliwiającym porozumiewanie się z lodołamaczami niemieckimi.
9. Wykonawca zapewni codzienne zgłaszania się lodołamaczy w okresach, o których mowa w pkt 2 do
właściwego Zamawiającego na ustalonych z nim warunkach.
10. Wykonawca w okresach, o których mowa w pkt 2, zgodnie z zapotrzebowaniem właściwego
Zamawiającego:
a) zapewni wydelegowanym pracownikom Zamawiającego możliwość przebywania na pokładzie
każdego z lodołamaczy w trakcie wykonywania przez lodołamacze pracy w akcji lodołamania, w
celu kierowania z pokładu lodołamacza akcją lodołamania, w celach obserwacyjnych lub
kontrolnych.
b) zapewni możliwość przeprowadzenia kontroli właściwego utrzymywania gotowości do pracy
przez lodołamacze, w zakresie wymaganej obsady lodołamaczy i sprawności technicznej
lodołamaczy, niezależnie od miejsca postoju lodołamaczy.
11. W razie awarii lodołamacza Wykonawca bezzwłocznie poinformuje o niej właściwego
Zamawiającego i przystąpi do natychmiastowego jej usunięcia. W przypadku nieusunięcia przez
Wykonawcę w przeciągu 5 dni awarii lodołamacza uniemożliwiającej jego pracę w akcji lodołamania,
Wykonawca zapewni zastępczy lodołamacz zaakceptowany przez Zamawiającego.
12. Wykonawca w terminie 2 dni po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającym pisemny meldunek o
stanie sprawności technicznej poszczególnych lodołamaczy oraz przekaże numery telefonów
kontaktowych do kapitanów poszczególnych lodołamaczy i pracownika Wykonawcy
odpowiedzialnego za wykonywanie zamówienia z ramienia Wykonawcy.
13. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu na wszystkich zaoferowanych przez siebie lodołamaczach
montaż urządzeń, wskazujących (z pomiaru GPS) aktualną pozycję danego lodołamacza na akwenie i
przekazujące przy użyciu technologii GSM sygnał z pozycją lodołamacza do systemu
Zamawiającego.
1) Urządzenia będą zamontowane przez Zamawiającego, na jego koszt, każdorazowo w uzgodnieniu
z Wykonawcą, na poszczególnych lodołamaczach w miejscu najbardziej optymalnym ze względu
na skuteczność i poprawność pracy urządzeń.
2) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia możliwości podłączenia urządzeń Zamawiającego
do zasilania na każdym lodołamaczu.
3) Zamawiający dokona na swój koszt również wszystkich czynności związanych z montażem ww.
urządzeń, tj. podłączenia do zasilania oraz jego zabezpieczania przed nieumyślnym
uszkodzeniem.
4) Z przeprowadzonego montażu urządzenia (wraz ze sprawdzeniem poprawności jego działania)
zostanie sporządzony protokół, który podpisuje kierownik każdego lodołamacza lub inny
wyznaczony pracownik Wykonawcy
5) Wykonawca odpowiada za urządzenia Zamawiającego zamontowane na lodołamaczu, w zakresie
ich utraty, uszkodzeń mechanicznych lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowo działającej
sieci elektrycznej na lodołamaczach.
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6) Wykonawca zapewni ciągłe działanie urządzeń w trakcie wykonywania pracy w akcji
lodołamania i utrzymywania gotowości do pracy. Brak podłączenia urządzeń do zasilania lub nie
uruchamianie urządzeń (w przypadku opcji wymagającej odrębnego włączeniu urządzeń poza
podłączeniem do zasilania) w czasie utrzymywania gotowości do pracy lub w czasie pracy
danego lodołamacza w akcji lodołamania przez pracowników Wykonawcy na lodołamaczu,
będzie równoważne z nienależytym utrzymywaniem gotowości do pracy w akcji lodołamania lub
nienależytym wykonywaniem pracy przez dany lodołamacz.
7) Koszty energii związane z eksploatacją urządzeń Zamawiającego na lodołamaczach obciążają
Wykonawcę.
8) Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający na
swój koszt dokona demontażu urządzeń, wraz z zabezpieczeniem miejsca instalacji (jeśli będzie
taka konieczność).
14. RZGW Szczecin w porozumieniu z Urzędem Morskim w Szczecinie i Wykonawcą, może wyjątkowo
wyrazić zgodę na użycie przez Wykonawcę wybranych lodołamaczy do pracy w akcji lodowej na
wewnętrznych wodach morskich, w okresie realizacji zamówienia. Za czas poświęcony na
wykonywanie pracy w akcji lodowej na wewnętrznych wodach morskich, Wykonawcy nie
przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie.
15. Po uzyskaniu pisemnej zgody od RZGW Szczecin lub od RZGW Wrocław, Wykonawca w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia, może użyć lodołamacze do pracy w lodzie na rzecz innych
podmiotów niż Zamawiający.
16. Za czas poświęcony na wykonywanie pracy, o której mowa w pkt 15, Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie od właściwego Zamawiającego.
17. Wykonawca zobowiązany jest poinformować właściwego Zamawiającego oraz każdorazowo RZGW
Szczecin o wystąpieniu oraz o usunięciu awarii lodołamacza powstałej w czasie pracy, o której mowa
w pkt 15.
18. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
II. Parametry lodołamaczy niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia:
1. Wykonanie zamówienia musi nastąpić przy użyciu ośmiu lodołamaczy, w tym:
1) dwóch lodołamaczy czołowych o parametrach:
a. zanurzenie maksymalne nie większe niż - 2,05 m,
b. średnie zanurzenie minimalne pustego statku nie większe niż - 1,55 m,
c. moc silnika/ków głównych minimum
- 730 kW,
2) dwóch lodołamaczy czołowych o parametrach:
a. zanurzenie maksymalne nie większe niż - 2,00 m,
b. średnie zanurzenie minimalne pustego statku nie większe niż - 1,55 m,
c. moc silnika/ków głównych minimum
- 550 kW,
3) trzech lodołamaczy liniowych o parametrach:
a. zanurzenie maksymalne nie większe niż - 1,75 m,
b. średnie zanurzenie minimalne pustego statku nie większe niż - 1,50 m,
c. moc silnika/ków głównych minimum
- 430 kW,
4) jednego lodołamacza liniowego o parametrach:
a. zanurzenie maksymalne nie większe niż - 1,85 m,
b. średnie zanurzenie minimalne pustego statku nie większe niż - 1,50 m,
c. moc silnika/ków głównych minimum
- 300 kW.
2. Wysokość części nierozbieralnej każdego lodołamacza, przy maksymalnym zanurzeniu, liczona od
linii wodnej, nie może być większa niż 4,0 metry.
3. Parametry lodołamaczy, o których mowa w pkt. 1 i 2 muszą wynikać z dokumentów takich jak:
świadectwo pomiarowe i/lub świadectwo zdolności żeglugowej i/lub innych dokumentów
statkowych.
4. Każdy lodołamacz musi:
1) być sprawny;
2) legitymować się aktualnymi dokumentami tj. świadectwo zdolności żeglugowej, świadectwo
klasy;
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3) posiadać zdolność do nieprzerwanej pracy przez 48 godzin pod pełnym obciążeniem (bez
tankowania, serwisu, itp.);
4) być wyposażony w dwa radiotelefony z aktywnymi kanałami w morskim paśmie częstotliwości,
tzn.:
a) kanałem 74 (częstotliwość 156,725 MHz), na którym prowadzona będzie łączność z
właściwym Zamawiającym,
b) kanałem 10 (częstotliwość 156,500 MHz), na którym będzie prowadzona łączność pomiędzy
lodołamaczami;
5) posiadać wymagany odrębnymi przepisami skład załóg, legitymujący się wymaganą praktyką
pływania na drogach wodnych, na których jest to wymagane, a które są objęte przez
Zamawiających osłoną przeciwlodową, co jest określone w patencie.
III. Zasady utrzymywania gotowości do pracy:
1. W dniu 1 stycznia 2014 r., o godz. 7.00 siedem lodołamaczy z wymienionych w części II pkt. 1
(z wyjątkiem jednego lodołamacza wymienionego w części II pkt. 1 ppkt 3) musi znajdować się w
gotowości do pracy w akcji lodołamania, na obszarze Szczecińskiego Węzła Wodnego, w miejscu
uprzednio uzgodnionym z RZGW Szczecin, co jest związane z występującymi ograniczeniami na
drogach wodnych.
2. W dniu 1 stycznia 2014 r., o godz. 7.00 jeden z lodołamaczy wymienionych w części II pkt. 1 ppkt. 3
musi znajdować się w gotowości do pracy w akcji lodołamania, na stopniu wodnym Brzeg Dolny (km
281,6 rz. Odry). Przemieszczanie się tego lodołamacza na wskazane miejsce odbywać się będzie w
ścisłym porozumieniu z właściwym Zamawiającym.
3. W zależności od zaistniałej sytuacji i strategii działania Zamawiających, może zostać tymczasowo (w
szczególności w czasie od rozpoczęcia do zakończenia akcji lodołamania) wyznaczone inne niż
określone w pkt. 1 i 2 miejsce postoju na rzece lub nabrzeżu Zamawiającego.
4. Zamawiający nie zapewniają lodołamaczom Wykonawcy miejsca postoju przy nabrzeżu, z wyjątkiem
wypadku, o którym mowa w pkt. 2 oraz pkt. 3.
5. Koszty dotarcia lodołamaczy do miejsca, o którym mowa w pkt. 1 i 2 ponosi we własnym zakresie
Wykonawca.
6. Koszty przemieszczania się lodołamaczy poza okresem o którym mowa w części I pkt. 2 ponosi we
własnym zakresie Wykonawca, niezależnie od miejsc w których one się znajdują.
7. Koszty postoju lodołamaczy (w tym opłaty za postój, koszty dostawy energii elektrycznej) ponosi we
własnym zakresie Wykonawca. W przypadku postoju o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca nie
uiszcza Zamawiającemu opłat za postój przy jego nabrzeżu.
8. Lodołamacze mogą korzystać z energii elektrycznej na postoju przy nabrzeżach Zamawiającego pod
warunkiem dostępność przyłącza z licznikiem przy nabrzeżu.
9. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w okresie o którym mowa w części I pkt. 2, właściwy
Zamawiający może wyrazić zgodę na przestawienie lodołamaczy z miejsca bieżącego postoju na
rzece lub nabrzeżu do innego miejsca na rzece lub nabrzeżu. W takiej sytuacji koszty związane z
przestawieniem lodołamaczy ponosi Wykonawca, przy czym, jeśli przestawianie lodołamaczy będzie
następować w trakcie pełnienia gotowości do pracy przez lodołamacze, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie za utrzymywanie gotowości do pracy przez lodołamacze.
IV. Zasady pracy w akcji lodołamania:
1. Wykonawca bezzwłocznie przystąpi do pracy w akcji lodołamania w określonym przez właściwego
Zamawiającego czasie, wytypowanymi przez właściwego Zamawiającego lodołamaczami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego wykonywania dyspozycji Zamawiającego kierującego
akcją lodołamania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wykonywania pracy każdego lodołamacza pełną
dopuszczalną mocą, niezależnie czy lodołamacze pracują w lodzie, czy też przemieszczają się w
warunkach braku zalodzenia. Wyjątkiem jest ograniczenie falowania, wynikające z uwarunkowań
lokalnych lub przepisów żeglugowych, a także manewry związane z wykonywaniem zwrotów, z
cumowaniem, przechodzeniem pod niskimi mostami oraz śluzami lub praca w warunkach
ograniczonej widoczności.
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4. Czas pracy lodołamacza w akcji lodołamania będzie liczony od momentu odbicia od nabrzeża, bądź
ruszenia z miejsca postoju na rzece, do chwili przybicia do nabrzeża lub zatrzymania się w miejscu
postoju na rzece. Czas pracy będzie określany w jednostkach rozliczeniowych wynoszących 15 minut.
5. W przypadku konieczności podjęcia pracy w akcji lodołamania przez wybrane lodołamacze w
godzinach między 15:00 a 7:00 Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zgłosić mu
gotowości do podjęcia tej pracy w przeciągu czterech godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
V. Rejony pracy lodołamaczy w akcji lodołamania:
1. Dwa lodołamacze czołowe wskazane w części II pkt. 1 ppkt 1, przewidziane są do pracy na obszarze
między jeziorem Dąbie w Szczecinie a miejscem na rzece Odrze granicznej, do którego będą
wystarczające warunki hydrologiczne do bezpiecznej i skutecznej pracy.
2. Dwa wybrane lodołamacze, z wymienionych w części II pkt. 1 ppkt 2 i 3 przewidziane są do pracy na
obszarze od jeziora Dąbie w Szczecinie do km 542,4 rz. Odry (ujście Nysy Łużyckiej), a następnie w
razie potrzeby na rzece Odrze powyżej km 542,4, tak daleko jak będzie potrzeba i jak pozwolą na to
warunki hydrologiczne.
3. Dwa wybrane lodołamacze, z wymienionych w części II pkt. 1 ppkt 2 i 3 przewidziane są do pracy na
obszarze do jeziora Dąbie w Szczecinie do ujścia Warty w km 617,6 (miejscowość Kostrzyn nad
Odrą), a następnie w razie potrzeby na rzece Warcie do km 68,2 (miejscowość Santok), a w
szczególnych przypadkach również powyżej tego miejsca na Warcie i Noteci, tak daleko jak będzie
potrzeba i jak pozwolą na to warunki hydrologiczne do bezpiecznej i skutecznej pracy.
4. Jeden lodołamacz, z wymienionych w części II pkt. 1 ppkt 4 przewidziany jest do pracy od jeziora
Dąbie do km 542,4 rz. Odry.
5. Jeden lodołamacz liniowy, wskazany w części II pkt. 1 ppkt 3 przewidziany jest do pracy na Odrze
skanalizowanej powyżej stopnia wodnego Brzeg Dolny.
6. Zamawiający mogą dokonać zmiany rejonów pracy poszczególnych lodołamaczy w akcji
lodołamania, o których mowa w pkt 1-5, w przypadku konieczności dopasowania poszczególnych
lodołamaczy do panujących w danym rejonie warunków hydrologicznych i lodowych, informując o
powyższym Wykonawcę.
7. W razie konieczności każdy z lodołamaczy, zgodnie z dyspozycją RZGW Szczecin może zostać
skierowany na śródlądowe drogi wodne Republiki Federalnej Niemiec (kanał HohensaatenFriedrichsthaler-Wasserstrasse i kanał Schwedt), z możliwością postoju na tych drogach, w celu
obejścia zablokowanego zatorem lodowym odcinka rzeki Odry poniżej m. Hohensaaten.
8. W razie konieczności lodołamacze wykonujące pracę w akcji lodołamania, zgodnie z dyspozycją
RZGW Szczecin (podjętą po uzgodnieniu z Urzędem Morskim w Szczecinie) mogą być
przemieszczane po wewnętrznych wodach morskich.
VI. Interwencje lodołamaczy na drogach wodnych
1. Zgodnie z dyspozycją RZGW Szczecin w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, wybrane
lodołamacze określone w części II, pkt 1, ppkt 1 i ppkt 4, oraz zgodnie z dyspozycją RZGW we
Wrocławiu jeden lodołamacz określony w części II, pkt,1, ppkt 3, w zależności od możliwości
technicznych i warunków hydrologiczno-meteorologiczno-lodowych, mogą zostać skierowane do
realizacji zadań interwencyjnych na śródlądowych drogach wodnych administrowanych przez RZGW
Szczecin lub Wrocław, polegających na zapobiegnięciu wystąpienia szkód dla użytkowników dróg
wodnych, w obliczu wykształcającego się zalodzenia dróg wodnych, zwanych dalej „interwencją”.
2. Dyspozycja, o której mowa w pkt 1 może zostać wydana w oparciu o pisemny wniosek
zainteresowanego podmiotu, w którym zostanie zawarte zobowiązanie tego podmiotu do poniesienia
na rzecz Wykonawcy kosztów interwencji.
3. Koszty interwencji, w godzinach od 7:00 do 15:00 będą stanowiły sumę iloczynów liczby godzin
pracy w ramach interwencji poszczególnych lodołamaczy oraz kwot stanowiących różnice pomiędzy
odpowiednimi stawkami za pracę w akcji lodołamania i stawkami za utrzymywanie gotowości do
pracy, określonymi w umowie.
4. Koszty interwencji, w godzinach od 15:00 do 7:00 będą stanowiły sumę iloczynów liczby godzin
pracy w ramach interwencji poszczególnych lodołamaczy oraz kwot równoważnych odpowiednim
stawkom za pracę w akcji lodołamania, określonych w umowie.
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5. Za czas poświęcony na wykonywanie interwencji Wykonawcy przysługuje od RZGW Szczecin lub
RZGW Wrocław wyłącznie wynagrodzenie za utrzymywanie gotowości do wykonywania pracy
w akcji lodołamania przez lodołamacze uczestniczące w interwencji.
6. Postanowienia pkt 2-5 nie dotyczą interwencji mających na celu wykonanie, we współpracy z
niemiecką administracją dróg wodnych, operacji konwojowania w lodzie na Odrze Zachodniej
jednostek pływających powracających na postojowiska w rejonie dolnej Odry z niemieckich kanałów.
UWAGA – W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w okresie pomiędzy
rozstrzygnięciem postepowania a podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej a w przypadku jego braku inny dokument ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 milion zł., obejmujący swoim zakresem czas realizacji
zamówienia.

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2014 r. do dnia 15.03.2014 r .
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Załącznik nr 1 do SIWZ
................................................
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany(-ni) ....................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
...............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

...............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON: …………………………………

NIP: …………………………………………

Nr konta bankowego:
………………………………………………………………………………………………………...
Nr telefonu: ……………………………

Nr faxu: …………………………………………

e-mail: …………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn:

„Lodołamanie na rzece Odrze, Warcie i Noteci w I kwartale 2014 r.”
składam(-my) niniejszą ofertę:
1. Oferuję(-my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych w SIWZ za cenę umowną brutto:
……………………………………………………………..
w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki.
Tabela cen jednostkowych i wartości usługi.
Lp

Zgodność z następującymi
parametrami technicznymi
lodołamaczy

1.

2.

1

Lodołamacz o parametrach
zgodnych z cz. II, pkt. 1,
ppkt 1 i pkt. 2 Rozdziału XV
SIWZ
Lodołamacz o parametrach
zgodnych z cz. II, pkt. 1,
ppkt 1 i pkt. 2 Rozdziału XV
SIWZ

2

Nazwa
lodołamacza

3.

Cena jednostkowa za jedną
godzinę świadczenia usługi
(w zł brutto)
Pracy
Gotowości do
pracy

4.

5.

Wartość usługi
(w zł brutto)
Za 118 godzin
pracy

Za 474
godzin
gotowości
do pracy

Łącznie
(poz. 6+7)

6.

7.

8.
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3

4

5

6

7

8

Lodołamacz o parametrach
zgodnych z cz. II, pkt. 1,
ppkt 2 i pkt. 2 Rozdziału XV
SIWZ
Lodołamacz o parametrach
zgodnych z cz. II, pkt. 1,
ppkt 2 i pkt. 2 Rozdziału XV
SIWZ
Lodołamacz o parametrach
zgodnych z cz. II, pkt. 1,
ppkt 3 i pkt. 2 Rozdziału XV
SIWZ
Lodołamacz o parametrach
zgodnych z cz. II, pkt. 1,
ppkt 3 i pkt. 2 Rozdziału XV
SIWZ
Lodołamacz o parametrach
zgodnych z cz. II, pkt. 1,
ppkt 3 i pkt. 2 Rozdziału XV
SIWZ
Lodołamacz o parametrach
zgodnych z cz. II, pkt. 1,
ppkt 4 i pkt. 2 Rozdziału XV
SIWZ

Wartość oferty brutto
2. Oświadczam(y) ,że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ……………………….…..
3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert.
4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 oraz w miejscu i
terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oświadczam(y), że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:
......................................................................................................................................................
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
6. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
1. .................................................................................
2. .................................................................................
7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
……………………………………………………
( imię nazwisko – stanowisko )
8. Ofertę składam(y) na ............. kolejno ponumerowanych stronach.
9. Na ofertę składają się :
1) ...................................
2) ...................................
3) ...................................
4) ...................................
5) ...................................
....................................……..……
(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)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni) .....................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn:

„Lodołamanie na rzece Odrze, Warcie i Noteci w I kwartale 2014 r.”
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych.

..............................., dn. ……………..

………………………………………………..…….
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej - podpis każdego z wykonawców składających ofertę
wspólną)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn:

„Lodołamanie na rzece Odrze, Warcie i Noteci w I kwartale 2014 r.”
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy):
1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
2. posiada wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..............................., dn.

............................... .....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
.................................................
( pieczęć wykonawcy )

WYKAZ LODOŁAMACZY
(WARUNEK )
Lp.

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

Parametry techniczne zgodne ze świadectwem
pomiarowym
(Tmax - zanurzenie maksymalne w [m],
Tmin - średnie zanurzenie minimalne pustego
statku w [m],
Wysokość - wysokość nierozbieralna w [m],
Moc max - maksymalna moc w kW)
2.

Lodołamacz o
parametrach
zgodnych z cz. II,
pkt. 1, ppkt 1 i pkt. 2

Lodołamacz o
parametrach
zgodnych z cz. II,
pkt. 1, ppkt 2 i pkt. 2

Lodołamacz o
parametrach
zgodnych z cz. II,
pkt 1, ppkt 3 i pkt. 2

Lodołamacz o
parametrach
zgodnych z cz. II,
pkt 1, ppkt 4 i pkt. 2

Rozdziału XV
SIWZ

Rozdziału XV
SIWZ

Rozdziału XV
SIWZ

Rozdziału XV
SIWZ

3.

4.

5.

6.

T max:
T min:
Wysokość:
Moc max:
T max:
T min:
Wysokość:
Moc max:
T max:
T min:
Wysokość:
Moc max:
T max:
T min:
Wysokość:
Moc max:
T max:
T min:
Wysokość:
Moc max:
T max:
T min:
Wysokość:
Moc max:
T max:
T min:
Wysokość:
Moc max:
T max:
T min:
Wysokość:
Moc max:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

UWAGA - Do wykazu należy dołączyć dokumenty wymienione w części II pkt 3 rozdziału XV
Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ

............................. dnia ...............

...........................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
.................................................
( pieczęć wykonawcy )

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
(WARUNEK)
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn:

„Lodołamanie na rzece Odrze, Warcie i Noteci w I kwartale 2014 r.”
przedstawiam(y) następujące informacje :

L.p.

Opis prac odpowiadających
rodzajem pracom objętym
SIWZ

Wartość wykonanych
prac

Daty
wykonania
prac

Miejsce
wykonania
prac

Podmiot
zlecający
prace

1.

2.

3.

UWAGA - Do wyszczególnionych prac podobnych należy załączyć dokumenty (np. kopie
faktur, protokoły, itp.) potwierdzające ich należyte wykonanie.

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

dnia ...............

...........................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

.................................................
( pieczęć wykonawcy )

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ......................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:

„Lodołamanie na rzece Odrze, Warcie i Noteci w I kwartale 2014 r.”
oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia.

............................, dn.

....................................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
................................................................
(pieczęć wykonawcy)
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................działając w imieniu i na rzecz :
................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:

„Lodołamanie na rzece Odrze, Warcie i Noteci w I kwartale 2014 r.”
1. Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..............................., dn. ...............................

..............................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

======================================================================
2. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w
rozumieniu art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca,
którego reprezentuję(jemy):
Lp.
1
2

Nazwa podmiotu

..............................., dn. ...............................

Adres

.............................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Uwaga!
Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2
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Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR …./2013
zawarta w dniu ……………… 2013 r., w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa w ramach którego działają wspólnie:
1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama
Pomorzańska 13A, nr NIP: 852-22-59-310, nr REGON: 811932724, zwany dalej „RZGW
Szczecin”,
2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Szewskiej 1, nr NIP: 778-11-73-212, nr REGON: 000079243, zwany dalej „RZGW Poznań”,
3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Norwida 34, nr NIP: 898-20-13-651, nr REGON: 932101053, zwany dalej „RZGW
Wrocław”,
- określani dalej łącznie „Zamawiającymi”, których reprezentuje: Andrzej Kreft – Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
a
................................................., nr NIP: ........................, nr REGON: ....................., zwanym dalej
„Wykonawcą”, którego reprezentuje.....................................,
o następującej treści:
§ 1.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez RZGW w Szczecinie w imieniu
Zamawiających, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr UŻ-53414/2013-łk, na „Lodołamanie na rzece Odrze, Warcie i Noteci w I kwartale 2014” – w ramach
przetargu nieograniczonego.
§ 2.
Zamawiający zawierają niniejszą umowę w celu wspólnej realizacji pogotowia lodowego i akcji
lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci w okresie 1 stycznia do 15 marca 2014 r., stosownie
do postanowień porozumienia, którego treść stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, o którym mowa w § 1.
§ 3.
Przedmiotem umowy jest świadczenie w okresach: od 1 stycznia do 15 marca 2014 r., usługi przy
użyciu lodołamaczy, obejmującej:
1) pracę lodołamaczy w akcji lodołamania, o której mowa w § 2, zwanej dalej „pracą w akcji
lodołamania” - w wymiarze czasowym ustalanym przez Zamawiających;
2) utrzymywanie gotowości lodołamaczy do pracy w akcji lodołamania - w godzinach 7-15,
- na zasadach i warunkach szczegółowo opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
publicznego, o którym mowa w § 1.
§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu następujących lodołamaczy:
1) ………………………..;
2) ………………………..;
3) ………………………..;
4) ………………………..;
5) ………………………..;
6) ………………………..;
7) ………………………..;
8) ………………………...
§ 5.
1. W dniu 1 stycznia 2014 r., o godz. 7.00 lodołamacze wskazane w § 4 pkt 1-6 i 8 znajdować się
będą w gotowości do pracy w akcji lodołamania, na obszarze Szczecińskiego Węzła Wodnego w
miejscu uprzednio uzgodnionym z RZGW Szczecin.
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2. W dniu 1 stycznia 2014 r., o godz. 7.00 lodołamacz wskazany w § 4 pkt 7 znajdować się będzie
w gotowości do pracy w akcji lodołamania, na stopniu wodnym Brzeg Dolny (km 281,6 rz.
Odry). Przemieszczanie się tego lodołamacza na wskazane miejsce odbywać się będzie w
ścisłym porozumieniu z właściwym Zamawiającym.
§ 6.
1. Lodołamacze wskazane w § 4 pkt 1, 2 i 8 przewidziane są do pracy w akcji lodołamania na
obszarze między jeziorem Dąbie w Szczecinie, a miejscem na rzece Odrze granicznej, do
którego będą wystarczające warunki hydrologiczne do bezpiecznej i skutecznej pracy.
2. Lodołamacze wskazane w § 4 pkt 3 i 4 przewidziane są do pracy w akcji lodołamania na
obszarze od jeziora Dąbie w Szczecinie do km 542,4 rz. Odry (ujście Nysy Łużyckiej), a
następnie w razie potrzeby na rzece Odrze powyżej km 542,4, tak daleko jak będzie potrzeba i
jak pozwolą na to warunki hydrologiczne.
3. Lodołamacze wskazane w § 4 pkt 5 i 6 przewidziane są do pracy w akcji lodołamania na
obszarze od jeziora Dąbie w Szczecinie do ujścia Warty w km 617,6 (miejscowość Kostrzyn nad
Odrą), a następnie w razie potrzeby na rzece Warcie do km 68,2 (miejscowość Santok), a w
szczególnych przypadkach również powyżej tego miejsca na Warcie i Noteci, tak daleko jak
będzie potrzeba i jak pozwolą na to warunki hydrologiczne.
4. Lodołamacz wskazany w § 4 pkt 7 przewidziany jest do pracy w akcji lodołamania na Odrze
skanalizowanej powyżej stopnia wodnego Brzeg Dolny.
5. Zamawiający mogą dokonać zmiany rejonów pracy poszczególnych lodołamaczy w akcji
lodołamania, o których mowa w pkt 1-4, w przypadku konieczności dopasowania
poszczególnych lodołamaczy do panujących w danym rejonie warunków hydrologicznych i
lodowych, informując o powyższym Wykonawcę.
6. W razie konieczności każdy z lodołamaczy, zgodnie z dyspozycją RZGW Szczecin, może zostać
skierowany na śródlądowe drogi wodne Republiki Federalnej Niemiec (kanał Hohensaaten Friedrichsthaler - Wasserstrasse i kanał Schwedt), z możliwością postoju na tych drogach, w celu
obejścia zablokowanego zatorem lodowym odcinka rzeki Odry poniżej m. Hohensaaten.
7. W razie konieczności lodołamacze wykonujące pracę w akcji lodołamania, zgodnie z dyspozycją
RZGW Szczecin (podjętą po uzgodnieniu z Urzędem Morskim w Szczecinie) mogą być
przemieszczane po wewnętrznych wodach morskich.
§ 7.
Zamawiający zobowiązani są do:
1) bezpośredniego kierowania akcją lodołamania na administrowanych przez siebie wodach
poprzez wydawanie bieżących dyspozycji poszczególnym lodołamaczom;
2) zabezpieczenia łączności bezprzewodowej pomiędzy lodołamaczami, a stacjami brzegowymi
Zamawiających w okresach, o których mowa w § 3;
3) przekazywania załogom lodołamaczy w czasie prowadzonej akcji lodołamania aktualnych
informacji o stanie wód i zalodzenia oraz przewidywanych zagrożeniach;
4) prowadzenia dla każdego z lodołamaczy ścisłej ewidencji:
a) godzin pracy w akcji lodołamania,
b) godzin utrzymywania gotowości do pracy w akcji lodołamania.
§ 8.
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłacą Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości brutto nie przekraczającej łącznie kwot …………….. zł (słownie: ………………),
z czego:
1) RZGW Szczecin zapłaci:
a) całość wynagrodzenia należnego za utrzymywania gotowości do wykonywania pracy w akcji
lodołamania przez lodołamacze określone w § 4 pkt 1, 2 i 8,
b) połowę wynagrodzenia należnego za utrzymywanie gotowości do wykonywania pracy w akcji
lodołamania przez lodołamacze określone w § 4 pkt 3-6,
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c) całość wynagrodzenia należnego za pracę w akcji lodołamania lodołamaczy określonych w §
4 pkt 1-6 i 8 na wodach administrowanych przez RZGW Szczecin, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c
oraz pkt 3 lit. e niniejszego ustępu;
2) RZGW Poznań zapłaci:
a) połowę wynagrodzenia należnego za utrzymywanie gotowości do wykonywania pracy w akcji
lodołamania przez lodołamacze określone w § 4 pkt 5 i 6,
b) całość wynagrodzenia należnego za pracę w akcji lodołamania optymalnych w danych
warunkach lodołamaczy na rzece Warcie i Noteci,
c) całość wynagrodzenia należnego za pracę w akcji lodołamania w ramach przejścia
lodołamaczy po Odrze granicznej i dolnej w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11
załącznika nr 2 do porozumienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy;
3) RZGW Wrocław zapłaci:
a) całość wynagrodzenia należnego za utrzymywanie gotowości do wykonywania pracy w akcji
lodołamania przez lodołamacza określonego w § 4 pkt 7,
b) połowę wynagrodzenia należnego za utrzymywanie gotowości do wykonywania pracy w akcji
lodołamania przez lodołamacze określone w § 4 pkt 3 i 4,
c) całość wynagrodzenia należnego za pracę w akcji lodołamania lodołamacza określonego w §
4 pkt 7,
d) całość wynagrodzenia należnego za pracę w akcji lodołamania optymalnych w danych
warunkach lodołamaczy na odcinku administrowanym przez RZGW Wrocław poniżej
odcinka skanalizowanego,
e) całość wynagrodzenia należnego za pracę w akcji lodołamania w ramach przejścia
lodołamaczy po Odrze granicznej i dolnej w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11
załącznika nr 2 do porozumienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 została obliczona poprzez zsumowanie
iloczynów:
1) liczb 474 odpowiadających zakładanym przez Zamawiającego ilościom godzin utrzymywania
przez poszczególne lodołamacze gotowości do wykonywania pracy w akcji lodołamania oraz
odpowiednich stawek brutto za jedną godzinę utrzymywania przez te lodołamacze gotowości
do wykonywania pracy w akcji lodołamania;
2) liczb 118 odpowiadających zakładanym przez Zamawiającego ilościom pracy poszczególnych
lodołamaczy w akcji lodołamania oraz odpowiednich stawek brutto za jedną godzinę pracy
tych lodołamaczy w akcji lodołamania.
3. Stawki, o których mowa w ust. 2, zostały określone w tabelach stanowiących załącznik do
umowy.
4. Wypłacone wynagrodzenie będzie stanowiło sumę iloczynów:
1) rzeczywistych liczb godzin utrzymywania przez dane lodołamacze gotowości do
wykonywania pracy w akcji lodołamania oraz odpowiednich stawek, o których mowa w ust.
2 pkt 1 – w odniesieniu do części wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz
pkt 3 lit. a;
2) rzeczywistych liczb godzin pracy danych lodołamaczy w akcji lodołamania oraz
odpowiednich stawek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – w odniesieniu do części
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 lit. c-e;
3) połowy rzeczywistych liczb godzin utrzymywania przez dane lodołamacze gotowości do
wykonywania pracy w akcji lodołamania oraz odpowiednich stawek, o których mowa w ust.
2 pkt 1 – w odniesieniu do części wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2
lit. a oraz pkt 3 lit. b;
5. Rozliczenie Zamawiających z Wykonawcą następować będzie za okresy miesięczne, w których
wykonywany był przedmiot umowy, na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę.
6. Przed wystawieniem faktury VAT Wykonawca powinien sprawdzić czy liczba godzin
utrzymywania przez poszczególne lodołamacze gotowości do wykonywania pracy w akcji
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lodołamania oraz liczba godzin pracy poszczególnych lodołamaczy w akcji lodołamania, którą
przyjął do obliczenia należnego mu wynagrodzenia, jest zgodna z danymi wynikającymi z
ewidencji, o której mowa w § 7 pkt 4.
7. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od
dnia otrzymania przez właściwego Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
dokonującego zapłaty.
9. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości ustawowej.
§ 9.
RZGW Szczecin w porozumieniu z Urzędem Morskim w Szczecinie i Wykonawcą, może
wyjątkowo wyrazić zgodę na użycie przez Wykonawcę wybranych lodołamaczy do pracy w akcji
lodowej na wewnętrznych wodach morskich, w okresie o którym mowa w § 3. Za czas poświęcony
na wykonywanie pracy w akcji lodowej na wewnętrznych wodach morskich, Wykonawcy nie
przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie o którym mowa w § 8.
§ 10.
1. Zgodnie z dyspozycją RZGW Szczecin w okresie o którym mowa w § 3, wybrane lodołamacze
określone w § 4 pkt 1, 2 i 8, oraz zgodnie z dyspozycją RZGW we Wrocławiu lodołamacz
określony w § 4 pkt 7, w zależności od możliwości technicznych i warunków hydrologicznometeorologiczno-lodowych, mogą zostać skierowane do realizacji zadań interwencyjnych na
śródlądowych drogach wodnych administrowanych odpowiednio przez RZGW Szczecin lub
Wrocław, polegających na zapobiegnięciu wystąpienia szkód dla użytkowników dróg wodnych,
w obliczu wykształcającego się zalodzenia dróg wodnych, zwanych dalej „interwencją.”
2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 może zostać wydana w oparciu o pisemny wniosek
zainteresowanego podmiotu, w którym zostanie zawarte zobowiązanie tego podmiotu do
poniesienia na rzecz Wykonawcy kosztów interwencji.
3. Koszty interwencji, w godzinach od 7:00 do 15:00 będą stanowiły sumę iloczynów liczby godzin
pracy w ramach interwencji poszczególnych lodołamaczy oraz kwot stanowiących różnice
pomiędzy odpowiednimi stawkami, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 i odpowiednimi stawkami
o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1.
4. Koszty interwencji, w godzinach od 15:00 do 7:00 będą stanowiły sumę iloczynów liczby godzin
pracy w ramach interwencji poszczególnych lodołamaczy oraz kwot równoważnych
odpowiednim stawkom, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.
5. Za czas poświęcony na wykonywanie interwencji Wykonawcy przysługuje odpowiednio od
RZGW Szczecin lub Wrocław wyłącznie wynagrodzenie o którym mowa w § 8 należne za
utrzymywanie gotowości do wykonywania pracy w akcji lodołamania przez lodołamacza
uczestniczące w interwencji.
6. Postanowienia ust. 2-5 nie dotyczą interwencji mających na celu wykonanie, we współpracy z
niemiecką administracją dróg wodnych, operacji konwojowania w lodzie na Odrze Zachodniej
jednostek pływających powracających na postojowiska w rejonie dolnej Odry z niemieckich
kanałów.
§ 11.
1. Po uzyskaniu pisemnej zgody od RZGW Szczecin, lub od RZGW Wrocław w przypadku
lodołamacza określonego w § 4 pkt 7, Wykonawca w okresie, o którym mowa w § 3, może użyć
lodołamacze do pracy w lodzie na rzecz innych podmiotów niż Zamawiający.
2. Za czas poświęcony na wykonywanie pracy, o której mowa w ust. 1, Wykonawcy nie
przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie o którym mowa w § 8.
3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować RZGW Szczecin o wystąpieniu oraz o usunięciu
awarii lodołamacza powstałej w czasie pracy, o której mowa w ust. 1.
§ 12.
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

29

UŻ-534-14/2013-łk
2. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 13.
1. Za każdą godzinę nienależytego wykonywania pracy lodołamacza w akcji lodołamania
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5-krotności stawki brutto
jednej godziny pracy w akcji lodołamania przewidzianej dla tego lodołamacza.
2. Za każdą godzinę nienależytego utrzymywania gotowości lodołamacza do pracy w akcji
lodołamania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2-krotności stawki
brutto jednej godziny pracy w akcji lodołamania przewidzianej dla tego lodołamacza
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§ 14.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nazwie (firmie) podwykonawcy,
któremu powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
§ 15.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2014 r. do 15 marca 2014 r., za zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy wysokość
należnego do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenie osiągnie pułap wskazany w § 8 ust. 1.
§ 16.
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w
wysokości 2 % kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1, zwane dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania całości
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 17.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności
wynikających z umowy na osoby trzecie.
§ 18.
W przypadkach nie unormowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 19.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 oraz oferta
Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia publicznego, stanowią
integralną część umowy.
§ 20.
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy właściwy będzie sąd dla siedziby właściwego
Zamawiającego.
§ 21.
Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, z czego po jednym egzemplarzu otrzymuje każdy
z Zmawiających oraz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik do umowy nr ……./2013
z dnia …………….. 2013 r.

TABELA 1
STAWKI BRUTTO ZA JEDNĄ GODZINĘ
PRACY LODOŁAMACZA W AKCJI LODOŁAMANIA
Lp.

Nazwa lodołamacza

Stawka brutto
(w złotych)

1
2
3
4
5
6
7
8

TABELA 2
STAWKI BRUTTO ZA JEDNĄ GODZINĘ
UTRZYMANIA GOTOWOŚCI DO PRACY LODOŁAMACZA
W AKCJI LODOŁAMANIA
Lp.

Nazwa lodołamacza

Stawka brutto (w
złotych)

1
2
3
4
5
6
7
8
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Załącznik nr 9 do SIWZ
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 11.09.2013 r., pomiędzy:
1) Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy
ul. Tama Pomorzańska 13A, zwanym dalej „RZGW Szczecin”, który reprezentuje:
Andrzej Kreft – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
2) Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Szewskiej 1, zwanym dalej „RZGW Poznań”, który reprezentuje:
Dariusz Krzyżański – Dyrektor Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Poznaniu,
3) Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Norwida 34, zwanym dalej „RZGW Wrocław”, który reprezentuje:
Edward Nawirski - p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
o następującej:
§ 1.
Porozumienie niniejsze określa zasady współpracy stron porozumienia w celu wspólnej realizacji
pogotowia lodowego i akcji lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci w 2014 r. w okresie
od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.
§ 2.
1. Zadania poszczególnych stron porozumienia w zakresie wspólnej realizacji pogotowia
lodowego i akcji lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci, określone zostały w załączniku
nr 1 do porozumienia.
2. Zasady współpracy stron porozumienia w zakresie wspólnej realizacji pogotowia lodowego
i akcji lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci, określone zostały w załączniku nr 2
do porozumienia.
§ 3.
1. Strony porozumienia postanawiają wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia
publicznego, polegającego na świadczeniu w okresach: od 1 stycznia 2014 r. do 15 marca
2014 r., usługi przy użyciu ośmiu lodołamaczy (w tym dwóch czołowych i sześciu liniowych),
obejmującej:
1) pracę lodołamaczy w akcji lodołamania, o której mowa w § 2, zwanej dalej „pracą w akcji
lodołamania” - w wymiarze czasowym ustalanym przez Zamawiających;
2) utrzymywanie gotowości lodołamaczy do pracy w akcji lodołamania - w godzinach 7-15,
i w tym celu wyznaczają RZGW Szczecin jako upoważnionego do przeprowadzenia
postępowania i udzielenia tego zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
2. Zamówienie publiczne, o którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego.
3. W ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, o którym mowa w ust. 1, zostanie przewidziane
udzielanie zamówień uzupełniających w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
4. RZGW Szczecinie zobowiązuje się przekazać pozostałym stronom porozumienia do
zatwierdzenia, opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy, które zamierza zawrzeć
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1.
5. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o którym mowa w ust. 1, RZGW Szczecin uzgodni z pozostałymi stronami porozumienia, role
poszczególnych lodołamaczy w realizacji pogotowia lodowego i akcji lodołamania na rzece
Odrze, Warcie i Noteci.

32

UŻ-534-14/2013-łk
§ 4.
1. Strony porozumienia w celu wspólnego przeprowadzania postępowań i udzielania wykonawcy
zamówienia publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w trybie zamówienia z wolnej ręki,
zamówień uzupełniających w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wyznaczają RZGW Szczecin jako upoważnionego do
przeprowadzania postępowań i udzielenia tych zamówień w ich imieniu i na ich rzecz.
2. W przypadku przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego, RZGW
Szczecin zobowiązuje się przedstawić pozostałym stronom porozumienia do zatwierdzenia
projekt umowy, który zamierza przekazać wraz z zaproszeniem do negocjacji wykonawcy
zamówienia publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§ 5.
1. Zakres finansowania zamówienia publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1 przez poszczególne
strony porozumienia określa załącznik nr 3 do porozumienia.
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zamówień uzupełniających, o których mowa w § 4
ust. 1.
§ 6.
Zmiana porozumienia dla swojej ważności wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 7.
Porozumienie sporządzono w trzech egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron porozumienia.

...........................................
RZGW Szczecin

...........................................
RZGW Poznań

...........................................
RZGW Wrocław
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Załącznik nr 1
do porozumienia
z dnia 11.09.2013 r.
Zadania poszczególnych stron porozumienia
Zadania poszczególnych stron porozumienia w zakresie realizacji pogotowia lodowego i akcji
lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci określa poniższe zestawienie:
1. RZGW Szczecin:
 prowadzenie akcji lodołamania na rzece Odrze na odcinku od Szczecina do ujścia Nysy
Łużyckiej w km 542,4 przy pomocy siedmiu dostępnych lodołamaczy do ujścia Warty i
pozostałymi dostępnymi lodołamaczami powyżej ujścia Warty;
 utrzymywanie pogotowia lodowego przy pomocy trzech lodołamaczy, przeznaczonych do
prowadzenia akcji lodołamania na rzece Odrze od Szczecina do ujścia Nysy Łużyckiej (km
542,4);
 wspólne z RZGW Poznań utrzymywanie pogotowia lodowego przy pomocy dwóch
lodołamaczy, przeznaczonych między innymi do prowadzenia akcji lodołamania na Warcie i
Noteci;
 wspólne z RZGW Wrocław utrzymywanie pogotowia lodowego przy pomocy dwóch
lodołamaczy, przeznaczonych między innymi do prowadzenia akcji lodołamania na odcinku
swobodnie płynącym rzeki Odry powyżej ujścia Nysy Łużyckiej do Odry (km 542,4).
2. RZGW Poznań:
 prowadzenie akcji lodołamania na rzece Warcie od ujścia w km 617,6 rz. Odry (miejscowość
Kostrzyn nad Odrą) do km 68,2 (miejscowość Santok), a w szczególnych przypadkach również
powyżej tego miejsca na Warcie i Noteci, tak daleko jak będzie potrzeba i jak pozwolą na to
warunki hydrologicznie, przy pomocy dwóch lub większej liczby optymalnych w danych
warunkach lodołamaczy, które akcję lodołamania na Warcie będą mogły podejmować po
wcześniejszym dotarciu ze Szczecina w rejon ujścia Warty w Kostrzynie nad Odrą.
 wspólne z RZGW Szczecin utrzymywanie pogotowia lodowego przy pomocy dwóch
lodołamaczy, przeznaczonych między innymi do prowadzenia akcji lodołamania na Warcie
i Noteci.
3. RZGW Wrocław:
 utrzymywanie pogotowia lodowego i prowadzenie akcji lodołamania przy pomocy jednego
lodołamacza liniowego na środkowym skanalizowanym odcinku rzeki Odry oraz w razie
konieczności również poniżej Brzegu Dolnego;
 prowadzenie akcji lodołamania przy pomocy kolejnych dwóch lub większej liczby optymalnych
w danych warunkach lodołamaczy na swobodnie płynącym odcinku rzeki Odry powyżej ujścia
Nysy Łużyckiej, które akcję lodołamania będą mogły podejmować po wcześniejszym dotarciu
ze Szczecina w rejon ujścia Nysy Łużyckiej;
 wspólne z RZGW Szczecin utrzymywanie pogotowia lodowego przy pomocy dwóch
lodołamaczy, przeznaczonych między innymi do prowadzenia akcji lodołamania na odcinku
swobodnie płynącym rzeki Odry powyżej ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4).

34

UŻ-534-14/2013-łk
Załącznik nr 2
do porozumienia
z dnia 11.09.2013 r.
Zasady współpracy stron porozumienia
1. Koordynującym akcję lodołamania jest RZGW Szczecin.
2. Rozpoczęcie akcji lodołamania przez RZGW Wrocław na skanalizowanym odcinku rzeki
Odry powinno się rozpoczęć po dotarciu lodołamaczy do górnej granicy zalodzenia na rzece
Odrze swobodnie płynącej. W przypadku bezwzględnej konieczności podjęcia akcji
lodołamania na odcinku skanalizowanym wcześniej niż lodołamacze dotrą do górnej granicy
zalodzenia, RZGW Wrocław przeprowadzi te działania w oparciu o analizę sytuacji
hydrologiczno-meteorologicznej i sytuacji lodowej na odcinku Odry swobodnie płynącej.
W takim przypadku RZGW Wrocław każdorazowo pisemnie lub pocztą elektroniczną
poinformuje z wyprzedzeniem o planach podjęcia działań RZGW Szczecin oraz centra
zarządzania kryzysowego właściwych wojewodów, na terenie działania których może dojść
do nałożenia się spływającej kry lodowej oraz fali wody zrzucanej ze stopnia wodnego
Brzeg Dolny z pokrywą lodową zalegającą na rzece.
3. Wszystkie lodołamacze (za wyjątkiem lodołamacza przeznaczonego głównie do pracy na
odcinku skanalizowanym Odry) rozpoczynają akcję lodołamania od dolnego odcinka rzeki
Odry. Po dojściu lodołamaczy do ujścia rzeki Warty, co najmniej dwa wybrane optymalne
w danych warunkach lodołamacze w razie konieczności kontynuują pracę na rzece Warcie
do km 68,2 (m. Santok), a w razie wyższej konieczności również na rzece Noteci i Warcie
tak daleko jak wymagać tego będzie sytuacja lodowa i jak pozwolą na to parametry
eksploatacyjne drogi wodnej oraz warunki hydrologiczne. Po dojściu pozostałych
lodołamaczy do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej co najmniej dwa wybrane optymalne w danych
warunkach lodołamacze w razie konieczności kontynuują pracę na Odrze powyżej odcinka
granicznego tak daleko jak wymagać tego będzie sytuacja lodowa i jak pozwolą na to
parametry eksploatacyjne drogi wodnej oraz warunki hydrologiczne.
4. Ostateczna liczba i rodzaj lodołamaczy przeznaczonych do pracy w akcji lodołamania na
wodach administrowanych przez RZGW Poznań i RZGW Wrocław (poza odcinkiem
skanalizowanym) zależeć będzie od aktualnych warunków lodowych, hydrologicznych i
meteorologicznych oraz zaplanowanej i realizowanej strategii działania na dolnej Odrze, z
uwzględnieniem zagrożeń wynikających z zalodzenia lub stanów wód na Odrze oraz na
Warcie.
5. Lodołamacz liniowy przeznaczony głównie do pracy w akcji lodołamania na rzece Odrze
skanalizowanej powinien przemieszczać się w rejon rozpoczęcia przez niego służby w
uzgodnieniu z RZGW Wrocław na całej trasie przejścia w górę i w dół rzeki.
6. Po wejściu lodołamaczy na rzekę Odrę powyżej ujścia Nysy Łużyckiej opiekę nad nimi, w
uzgodnieniu z RZGW Szczecin przejmuje RZGW Wrocław, znający warunki występujące
na administrowanych wodach. RZGW Szczecin uzgodni z RZGW Wrocław miejsce i czas
przejęcia opieki nad lodołamaczami, skierowanymi do akcji lodołamania powyżej km 542,4
rz. Odry
7. Po wejściu lodołamaczy na rzekę Wartę opiekę nad nimi przejmuje RZGW Poznań, znający
warunki występujące na administrowanych wodach. RZGW Szczecin uzgodni z RZGW
Poznań miejsce i czas przejęcia opieki nad lodołamaczami, skierowanymi do akcji
lodołamania na Warcie.
8. Zgodnie z polsko-niemieckim Porozumieniem administracyjnym o organizacji współpracy
w dziedzinie lodołamania na wodach granicznych, w razie konieczności, po uzyskaniu
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zgody strony niemieckiej dopuszcza się skierowanie na rzekę Wartę i Odrę powyżej ujścia
Warty niemieckich lodołamaczy, uczestniczących w akcji lodołamania na granicznym
i dolnym odcinku rzeki Odry.
9. W przypadku zaistnienia sytuacji wytworzenia się wtórnych zatorów lodowych i
konieczności udzielenia wsparcia lodołamaczy działających na dolnej Odrze, wymagana
liczba lodołamaczy na Warcie i Odrze powyżej Nysy Łużyckiej, może zostać zmniejszona
przy równoczesnym braku bezpośredniego zagrożenia na tych odcinkach i po uzgodnieniu z
właściwym RZGW.
10. W przypadku pilnej potrzeby określone lodołamacze mogą być skierowane do pracy w akcji
lodołamania na wodach administrowanych przez RZGW Poznań lub RZGW Wrocław (na
odcinek swobodnie płynący), przy nie podejmowaniu akcji lodowej na Odrze dolnej i
granicznej. Może się to zwyczajowo odbyć przy braku zalodzenia i zagrożenia na Odrze
granicznej nie wymagającego prowadzenia akcji lodołamania oraz w przypadku korzystnych
prognoz nieprzewidujących rozwoju zalodzenia i powstania zagrożenia powodziowego na
Odrze granicznej, lub warunkowo w przypadku bezwzględnej konieczności dotarcia we
wskazane miejsce na wodach administrowanych przez RZGW Poznań lub Wrocław, nawet
pomimo częściowego zalodzenia na dolnej Odrze poniżej Widuchowej.
Uznaje się, że lodołamacze, które na wniosek RZGW Poznań lub RZGW Wrocław zostają
skierowane na odcinki administrowane przez wnioskujące RZGW, nie wykonują pracy w
akcji lodołamania na Odrze granicznej i dolnej, lecz pracę w akcji lodołamania na rzecz
wnioskującego RZGW (nawet w przypadku braku możliwości przejścia pod limitującymi
mostami i nie dotarcia do celu podróży).
11. Po zakończeniu akcji lodołamania i/lub utrzymywania gotowości do pracy w przypadku
sytuacji, o której mowa w punkcie 10, o ile nie istnieje dalsza konieczność postoju
lodołamaczy w gotowości do pracy na wodach administrowanych przez RZGW Poznań
i/lub RZGW Wrocław, lodołamacze powinny być przemieszczone z powrotem do miejsc
postoju na dolnej Odrze (w Szczecinie). W takim przypadku RZGW Poznań i/lub RZGW
Wrocław informują RZGW Szczecin o zakończeniu prowadzenia akcji na własnych wodach
i możliwości przemieszczenia lodołamaczy. Uznaje się, że w okresie, o którym mowa w § 1
porozumienia, lodołamacz lub lodołamacze, przemieszczające się z powrotem do miejsc
postoju na dolnej Odrze (w Szczecinie), dla których RZGW Szczecin nie określi innego
zakresu pracy na Odrze granicznej, wykonują pracę w akcji lodołamania na rzecz RZGW
Poznań lub RZGW Wrocław.
12. W sytuacji, o której mowa w punkcie 10, lodołamacze zostaną skierowane do pracy w akcji
lodołamania na wodach administrowanych przez właściwe RZGW w uzgodnieniu pomiędzy
zainteresowanymi RZGW, na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do RZGW
Szczecin.
13. Zasady opisane w punktach 6-12 nie są stosowane do lodołamacza, który przewidziany jest
do prowadzenia osłony przeciwlodowej na odcinku skanalizowanym rzeki Odry,
administrowanym przez RZGW Wrocław.
14. W celu poprawnego rozliczenia czasu pracy i utrzymywania gotowości do pracy przez
poszczególne lodołamacze na rzecz właściwego Zamawiającego, w okresie, o którym mowa
w §1 porozumienia, RZGW Szczecin będzie przesyłać do pozostałych RZGW raporty
miesięczne obejmujące czas pracy lodołamaczy w akcji lodołamania i czas utrzymywania
gotowości do pracy w akcji lodołamania na wodach administrowanych przez RZGW
Szczecin.
15. W celu poprawnego rozliczenia czasu pracy i utrzymywania gotowości do pracy przez
poszczególne lodołamacze na rzecz właściwego Zamawiającego, w okresie, o którym mowa
w §1 porozumienia, RZGW Poznań i RZGW Wrocław będą przesyłać do RZGW Szczecin
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miesięczne raporty obejmujące czas pracy lodołamaczy w akcji lodołamania i czas
utrzymywania gotowości do pracy w akcji lodołamania na wodach administrowanych przez
RZGW Poznań i RZGW Wrocław. RZGW będą przesyłać raporty, jedynie w sytuacji gdy
lodołamacze pracowały lub pozostawały w gotowości do pracy na wodach przez nie
administrowanych.
16. Do kontaktów roboczych w zakresie związanym z realizacją porozumienia wyznacza się
następujące osoby:
1) RZGW Szczecin:
Łukasz Kolanda – Kierownik Wydziału Śródlądowych Dróg Wodnych,
Tel. 91-44-11-255 / Tel. kom. 694-403-714
Fax 91-44-11-311
e-mail: eksploatacja@szczecin.rzgw.gov.pl
2) Magdalena Żmuda
Kierownik Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu
Tel. 61 827-06-00, 61 827-05-98
Fax. 61 827-06-01
e-mail: magdalena.zmuda@rzgw.poznan.pl
Kinga Kochman
Kierownik Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej
Tel. 61 856-77-27
Fax. 61 855-05-82
e-mail: kinga.kochman@rzgw.poznan.pl
3) RZGW Wrocław:
Waldemar Lisowski –Główny specjalista Centrum Operacyjne
Tel. 71 328 05 87, 71 33 78 824 / Tel. kom. 502 662 052
Fax. 71-32 82 221
centrum.operacyjne@wroclaw.rzgw.gov.pl
w zastępstwie
Monika Holdenmajer –Kierownik Centrum Operacyjnego
Tel. 71 328 05 87, 71 33 78 822 / Tel. kom. 601 472 486
Fax. 71-32 82 221
centrum.operacyjne@wroclaw.rzgw.gov.pl
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Załącznik nr 3
do porozumienia
z dnia 11.09.2013 r.
Zakres finansowania zamówienia publicznego przez poszczególne strony porozumienia
Strony porozumienia sfinansują zamówienie publiczne, o którym mowa w § 3 ust. 1 porozumienia,
w następującym zakresie:
1. RZGW Szczecin:
1) koszty pracy w akcji lodołamania siedmiu lodołamaczy na wodach administrowanych przez
RZGW Szczecin, tj. na Odrze od Szczecina do ujścia Nysy Łużyckiej w km 542,4,
z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 3;
2) koszty utrzymywania gotowości do wykonania pracy w akcji lodołamania dwóch
lodołamaczy czołowych oraz jednego lodołamacza liniowego planowanych do pracy na
wodach administrowanych przez RZGW Szczecin, tj. na Odrze od Szczecina do ujścia Nysy
Łużyckiej w km 542,4;
3) połowę kosztów całkowitych utrzymywania gotowości do wykonania pracy w akcji
lodołamania dwóch lodołamaczy, przeznaczonych między innymi do prowadzenia akcji
lodołamania na Warcie i Noteci;
4) połowę kosztów całkowitych utrzymywania gotowości do wykonania pracy w akcji
lodołamania dwóch lodołamaczy, przeznaczonych między innymi do prowadzenia akcji
lodołamania na odcinku swobodnie płynącym rzeki Odry powyżej ujścia Nysy Łużyckiej do
Odry (km 542,4).
2. RZGW Poznań:
1) koszty pracy w akcji lodołamania optymalnych w danych warunkach polskich lodołamaczy
na rzekach Warcie i Noteci, administrowanych przez RZGW Poznań;
2) koszty pracy w akcji lodołamania w ramach przejścia lodołamaczy po Odrze granicznej i
dolnej w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 załącznika nr 2 do porozumienia;
3) połowę kosztów całkowitych utrzymywania gotowości do wykonania pracy w akcji
lodołamania dwóch lodołamaczy, które planowane są do pracy na wodach administrowanych
przez RZGW Poznań, tj. na Warcie i Noteci.
3. RZGW Wrocław:
1) koszty pracy w akcji lodołamania lodołamacza liniowego na środkowym skanalizowanym
odcinku rzeki Odry oraz w razie konieczności również poniżej Brzegu Dolnego, wraz
z kosztami utrzymywania gotowości tego lodołamacza do wykonania tej pracy;
2) koszty pracy w akcji lodołamania optymalnych w danych warunkach polskich lodołamaczy
na odcinku administrowanym przez RZGW Wrocław, tj. na Odrze powyżej ujścia Nysy
Łużyckiej;
3) koszty pracy w akcji lodołamania w ramach przejścia lodołamaczy po Odrze granicznej i
dolnej w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 załącznika nr 2 do porozumienia;
4) połowę kosztów całkowitych utrzymywania gotowości do wykonania pracy w akcji
lodołamania dwóch lodołamaczy, które planowane są do pracy na odcinku rzeki Odry
administrowanym przez RZGW Wrocław, tj. powyżej ujścia Nysy Łużyckiej.
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