
 
               ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU  
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.907  ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8. 
 
W związku z  przystąpieniem do zadania pn., Obsługa promowa przeprawy przez rzekę Wisłę w ciągu 
drogi powiatowej Nr 2049 C Nieszawa – Brzeźno w miejscowości Nieszawa ”. 

  
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie prosi o przedstawienie 
oferty cenowej w następującym zakresie: 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do prowadzenia   przewozów   między 
brzegowych  promem   z  napędem  własnym  przez Wisłę  w miejscowości Nieszawa. Wykonawca    
zobowiązany  jest  do   świadczenia  usługi  polegającej  na   przewozie  między brzegowym  promem   
będącym   w  dyspozycji   wykonawcy  usługi. 

 
A.    Wymagania  dotyczące   promu  

1. Zamawiający  wymaga  aby  jednostka  przewozowa  ( prom )  była  dostosowana   do   parametrów  
technicznych  istniejących  przyczółków  - nabrzeża  
2.Długość  jednostki   przewozowej (  promu )   nie  może ograniczać   toru  żeglugowego Wisły                           
w  związku  z  powyższym   maksymalna  długość  jednostki  nie  może  przekraczać  50 m . 

 
B.  Wymagania  określone  przepisami  
1. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w szczególności zgodnie                     
z wymaganiami określonymi w: 

1.1 Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1458.) 
 
1.2 Komunikacie Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 5 września 2005 roku 
 o wytycznych w sprawie ilości, rodzaju i rozmieszczeniu środków i urządzeń ratunkowych                         

oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych dla statków 
pasażerskich w żegludze krajowej; 

1.3 Rozporządzeniu (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie 
wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95; 

1.4 Aktualnych, właściwych terytorialnie przepisach portowych. 
 
C.  Ogólne  wymagania  Zamawiającego : 
Usługodawca  zobowiązany  jest   w  szczególności  do : 

1. Zapewnienie  czystości   na  terenie przyległym  do przeprawy  (  w  promieniu  do 50 m  od  wjazdu  
na  prom ); 

2. Codzienne   zabezpieczenie   po  zamknięciu  przeprawy   wjazdów  na  prom  poprzez  zamknięcie   
barier; 

3. Wykonanie  i  umieszczenie  w  widocznym  miejscu   na  promie  regulaminu  kursowania  promu  
oraz  tablicy  informacyjnej  dla  podróżnych  oraz  ich  utrzymanie  i  odnawianie   materiałem                      
i  sprzętem  Wykonawcy; 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  czas  trwania  umowy  do  ubezpieczenia  się   z  tytułu   
świadczonej  usługi   na  kwotę  nie  mniejszą  niż  500 tyś.  zł.; 

5. Wykonawca  przejmuje  odpowiedzialność   za  prawidłową  i  bezpieczną  eksploatację   promu  oraz  
bierze  odpowiedzialność  za  szkody  w  mieniu  osób  trzecich   powstałe    z  wypadków  na  promie   
a  także  za  powstałe  szkody  związane z   niewłaściwą  eksploatacją  promu; 

6. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanej  usługi , bezpieczeństwo  wszelkich  
czynności  na  terenie  działania , metody  użyte  przy  realizacji  usługi  oraz  za  ich  zgodność                    
z  przepisami  prawa; 

7. W  przypadku postoju  promu  z  przyczyn  zawinionych   przez  Wykonawcę wynagrodzenie  
Wykonawcy  za  ten  okres ( adekwatnie  do czasu  postoju ) nie  będzie   przysługiwało ; 
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8. Wykonawca  dostarczy, zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,   
w  tym   szlaban  uchylny    na  wjeździe  na  prom , oraz wszelkie  i   inne  środki  niezbędne                       
do  ochrony  terenu, wygody   społeczności  i  inne  związane  z   funkcjonowaniem  przeprawy.              
Koszt  zabezpieczenia terenu  nie podlega  odrębnej  zapłacie  i przyjmuje się ,że  jest włączony                    
w   cenę   kontraktową; 

 
D.   Wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa  żeglugi 

1. Jednostka przewozowa ( prom ) powinna  posiadać    aktualne  świadectwo  klasy  wydane                    
przez  uprawnionego  klasyfikatora; 

2. Jednostka  przewozowa ( prom ) powinna  posiadać  aktualną  kartę  bezpieczeństwa   wydaną    
przez   właściwy Urząd Żeglugi Śródlądowej działający  w  imieniu   Rzeczypospolitej   Polskiej  ; 

3. Maksymalna  długość  jednostki  przewozowej  ( promu ) nie  może  przekraczać  50 m, 
      4. Jednostka  przewozowa ( prom ) zgłoszona przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

zamówienia musi: 
 -  spełniać wymagania określone przepisami wskazanymi w rozdziale III potwierdzone    

 dokumentami o okresie ważności nie krótszym niż   do dnia 30 września 2014 r. 
       -    zapewniać możliwość jednorazowego przewozu w poszczególnych relacjach : 
 minimum 4 samochody  osobowe  i  nie mniej niż 30 pasażerów lub jednego pojazdu o  masie    
            całkowitej   nie   większej niż  30 ton ; 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i bezpieczeństwo zaokrętowania i wyokrętowania   
        pasażerów oraz  pojazdów  na/z ( jednostki  przewozowej ) promu we wszystkich  miejscach                    
        za- i wyokrętowania.; 

      -   Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów przebywających na  promie       
             oraz   bezpieczeństwo pojazdów; 
 - W przypadku awarii  ( jednostki  przewozowej ) promu  realizującego zamówienie Wykonawca  
             będzie zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt akcji ratowniczej osób, mienia  ,  pojazdów  
      - Wykonawca będzie zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania i egzekwowania  zakazu          
             sprzedaży i spożywania wyrobów alkoholowych na jednostce  przewozowej  ( promie )  pod   
             rygorem kar wynikających z przepisów prawa  dotyczących spożywania alkoholu w miejscach   
             publicznych; 
      - Wykonawca nie powinien dopuścić do przewozu osób nie posiadających ważnego biletu na dany 

 rejs oraz osób będących pod widocznym wpływem alkoholu i innych środków odurzających   
             mogących zakłócić swoim zachowaniem podróż współpasażerów jak również narazić                                      
            na niebezpieczeństwo użytkowników przeprawy promowej.  
 
 
E. Czas  pracy  przeprawy  promowej  i  częstotliwość  kursowania  promu 
 
1.Przeprawa  promowa  winna  funkcjonować   w  okresie  od 1 czerwca 2014 r. do 30 września 2014 roku  
2.Częstotliwość  kursowania   przeprawy  promowej - 5 razy dziennie ( przez jeden kurs rozumie                      
się przewóz  z przyczółka  usytuowanego  po  stronie zachodniej do  przyczółka   usytuowanego     po  
stronie wschodniej Wisły i z powrotem )  w  dni  robocze,  w dni wole od pracy oraz święta : 
   w okresie od 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. 
 -  w  godz.  6 °° do 7 °°   
       -  w godz.  11°°  do 12 °° 
       -  w godz.  15°°  do 16 °° 
       -  w godz.  17°°  do 18 °° 
       -  w godz.  19°°  do 20 °°  
3.   Godziny  kursowania  promu   w  poszczególne   dni  tygodnia wyznaczone  są   przez    Zamawiającego. 
4.   Cena  ofertowa wykonania usługi przez Wykonawcę  powinna  uwzględniać   wszystkie  koszty   

bezpośrednie  świadczenia  usługi tj.  utrzymanie załogi , koszty  paliwa, amortyzację  promu,  zysk  
przewozu  itp. Przy  wyliczeniu  ceny  ofertowej  Wykonawca   będzie  brał  pod  uwagę  całkowity     
czas   niezbędny   dla  prawidłowego  prowadzenia  przeprawy.  

5.Do   wyliczenia   ceny  usługi  Zamawiający  określa  ilość   wykonania   kursów  promu  ( tj  przewozu                
z przyczółka  usytuowanego  po  stronie zachodniej do  przyczółka   usytuowanego  po  stronie 
wschodniej Wisły i z powrotem )  w  ilości : 
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- 5 razy dziennie ( określenie jednego kursu jak wyżej ) 
 

II. Termin wykonania zamówienia -  od 1 czerwca 2014 r. do dnia 30  września 2014 r.  
 
III. Warunki udziału w post ępowaniu  
 
1.Wiedza i doświadczenie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu  , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy                   
– w tym okresie co najmniej jednej usługi związanej z obsługą przeprawy promowej trwającej                
min. 6 miesięcy w ciągu 1 roku z podaniem rodzaju , daty i miejsca wykonania usługi. 
Należy podać co najmniej jedną usługę ,o wartości brutto nie mniejszej niż połowa ceny złożonej oferty 
brutto. 
 
2. Potencjał techniczny   
Wykonawca wykaże, że posiada:   
jednostkę przewozową – prom 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  :                      
-  aktualne  świadectwo  klasy  wydane  przez  uprawnionego  klasyfikatora; 
-  aktualną  kartę  bezpieczeństwa   wydaną  przez  właściwy  Urząd  Żeglugi Śródlądowej  działający                      
w  imieniu   Rzeczypospolitej   Polskiej  ; 
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
Wykonawca wykaże, że dysponuje: 
- minimum dwoma osobami posiadającymi aktualny patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej 
posiadającymi doświadczenie w pracy minimum 1rok, 
 
4. Sytuacji ekonomicznej finansowej 
Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony                       
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej   z przedmiotem zamówienia                   
na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego 
dokumentu   
 
 IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 
1.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres : 
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie 
Ul. Szosa Ciechocińska 22,  
87-700 Aleksandrów Kuj. 
faksem:  nr faksu 54 282 2745  
e-mailem : zdp@zdp.aleksandrow.pl 
 
V. Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Osobą  upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Bożena Roszak  
Tel. 54 282 2745 

            VI.  Opis przygotowania oferty  
 1) Ofertę należy umieścić  w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie  zawartości                          
bez  uszkodzenia  tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą) i adresem 
Wykonawcy,  zaadresowane na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim                                 
z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski opisane :     
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VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w: 

 
 

ul. Szosa Ciechocińska 22 
 87-700 Aleksandrów Kujawski 
Pokój Nr 1 
do dnia14 maja 2014r. do godz. 10.00 
2. Miejsce otwarcia ofert w : 

 
 

Ul. Szosa Ciechocińska 22, 
 87-700 Aleksandrów Kujawski 
Pokój Nr 5 
dnia 14 maja 2014r.do godz. 10.05  
 
Załączniki :  
1) Formularz oferty -   załącznik nr 1 , 
2) Wykaz osób   - załącznik nr 2,  
3) Oświadczenie o posiadanych  uprawnieniach – załącznik nr 3  

        4 ) Wykaz usług  - załącznik nr 4  
        5) Wykaz narzędzi i urządzeń  -  załącznik nr 5   

 6) Wzór umowy - załącznik nr 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nazwa ( firma )   Wykonawcy  
    Adres  Wykonawcy 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie 
 Ul. Szosa Ciechocińska 22,  87-700 Aleksandrów Kujawski  
                „Obsługa promowa przeprawy przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej                     
Nr 2049 C Nieszawa  – Brzeźno w miejscowości Nieszawa ”. 
 
         „ Nie otwierać przed  dniem 14 maja 2014 roku  godz.  10.00  ”. 
 
 

siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie 

siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie 
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                                                                                                                                                   Załącznik nr 1         
 
                                             
                                               FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY    
                                        
Dane dotyczące wykonawcy:  
Nazwa.................................................................................................................... 
Siedziba................................................................................................................. 
Nr telefonu /faks ..................................................................................................... 
nr NIP..................................................................................................................... 
nr REGON............................................................................................................... 

ul. Szosa Ciechocińska 22 
87-700 Aleksandrów Kujawski  
 W odpowiedzi na  zaproszenie do złożenia oferty na  :  
„ Obsługa promowa przeprawy przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej Nr 2049 C Nieszawa                                                      
– Brzeźno w miejscowości Nieszawa ”.  
 
 Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu w zakresie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty                     
w postępowaniu i wzorze umowy na następujących warunkach : 
 
1.cena brutto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
 
Na powyższą cenę składają się następujące składniki :  
 

Usługa 
Cena jednego kursu  

brutto  
zł 

Ilość  kursów w  
okresie  

obowiązywania 
umowy 

Wartość usługi brutto  
zł  

                      1. 2. 3. 4. 
 
Cena usługi  przewozu  
 
 

 610  

 
2.Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….  
3.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz 
wykonania przedmiotu objętego zamówieniem . 
4. Oświadczamy, że  wzór umowy stanowiący załącznik do zaproszenia do złożenia oferty został przez nas 
zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  do zawarcia  umowy na warunkach 
określonych we wzorze umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5.Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............................................................ 
* niepotrzebne skreślić  
 
                                                                       ______________________________________ 
                                                                         (imię i nazwisko) podpis uprawnionego  
                                                                                    przedstawiciela wykonawcy 
 

Dane dotyczące zamawiającego:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie   
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                załącznik nr 2 
 

WYKAZ OSÓB 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

Wykonawca:  

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

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

W odpowiedzi na  zaproszenie do złożenia oferty na:  
 
Obsługa promowa przeprawy przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej Nr 2049 C Nieszawa                                                      
– Brzeźno w miejscowości Nieszawa ”. 
 
oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane z udziałem następujących osób : 

Nazwisko i imię 
osoby, którą 
Wykonawca 
dysponuje 

Nazwisko i imię 
osoby, którą 

Wykonawca będzie 
dysponował 

Wykształcenie/ 
kwalifikacje 

Nr uprawnień 
Proponowane 
przeznaczenie 

1 2 3 4 5 

 

 

 

    

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                            ____________________________________________________ 

                     (data )            podpis uprawnionego 

                                       przedstawiciela Wykonawcy 
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załącznik nr 3 

 

 

Wykonawca:  

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 

W odpowiedzi na  zaproszenie do złożenia oferty na : 

Obsługa promowa przeprawy przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej Nr 2049 C Nieszawa                                                      
– Brzeźno w miejscowości Nieszawa ”. 
 

 

Oświadczam, że osoby, które zostały wymienione w wykazie na załączniku nr 2  będą uczestniczyć                        
w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia, tj 

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

 

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

 

 

 

 

 

         ______________________________________________________ 

                 (data)        podpis      uprawnionego  

                               przedstawiciela Wykonawcy  
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                                                                         Załącznik nr 4 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE WYMAGA Ń POSIADANIA WIEDZY  

I DOSWIADCZENIA  

Wykonawca:  

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 

W odpowiedzi na  zaproszenie do złożenia oferty na :  
Obsługa promowa przeprawy przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej Nr 2049 C Nieszawa                                                      
– Brzeźno w miejscowości Nieszawa ”. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w cz. III ust. 1, oświadczam, że reprezentowana 
przez nas firma zrealizowała co najmnie  1 usługę : (dot. usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, 

przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 

lp 
Opis usług , miejsce wykonania 

Wartość usług  

brutto  

Data wykonania 

Początek / koniec 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 
 

  

 

 

   

Suma wartości robót brutto 
  

 

 

              ___________________________________________________ 

          (data)                  podpis uprawnionego 

                                 przedstawiciela Wykonawcy 
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 (pieczątka wykonawcy)      
 
                                                                                             Załącznik nr 5 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE 
                                     NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

      
Obsługa promowa przeprawy przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej Nr 2049 C Nieszawa                                                      
– Brzeźno w miejscowości Nieszawa ”. 
  

opis 
(nazwa, rodzaj) 

Forma 
dysponowania 

Wydajność/ 
wielkość 

1 3 4 

Wymaga się wykazania jednostki przewozowej : 
- prom z napędem własnym  
  
 
 
 
 

  

 

 

___________________________________________________ 

              (data)       podpis uprawnionego  

                        przedstawiciela Wykonawcy 
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                                                                                                                                   Załącznik Nr 7 
                                                                 
 

Umowa nr    …………. 
(Wzór  umowy) 

 
 

zawarta  dnia ………...  w Aleksandrowie Kujawskim pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych                   
w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie  ul. Szosa Ciechocińska 22 reprezentowanym  
przez  
   1. Jacka Kowalewskiego  - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
   2. Ewę Szymkiewicz        - Głównego Księgowego  
zwanym dalej Zamawiającym, 
a   
nazwa firmy ..........................................................................., z siedzibą: kod/miasto 
………………ulica  .............lub nazwisko i  imię  przedsiębiorcy , adres zamieszkania: kod/miasto 
……….., ulica ……….,  (podać podstawę prowadzenia działalności gospodarczej – stosownie                 
do sytuacji wpisać: nr KRS  ………… lub CEIDG), NIP ................., REGON – ……………, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………… 
…………………………………… 
 zwanym  dalej  Wykonawcą .                                     

 
Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z  2013 poz. 907 z późn. zm.)  -  art. 4 ust  ustawy.   

§ 1 
Przedmiot   i  zakres  umowy 

 
1.Przedmiotem  umowy jest: Obsługa  promowa  przeprawy  przez rzekę Wisłę w ciągu drogi 
powiatowej Nr 2049 C Nieszawa – Brzeźno  w miejscowości Nieszawa  
2.Obsługa  promowa o której mowa w ust 1   polegać ma  na    dokonywaniu  przewozu   między 
brzegowego   przez rzekę Wisłę promem   z  napędem     własnym   samochodów ,  ludzi    i  innych  
pojazdów  w  porze  dziennej.    
3.Szczegółowe  warunki  wykonania usługi  oraz  jej  zakres  określa  zaproszenie do złożenia oferty                
i oferta  wykonawcy z  dnia ……………….r. które stanowią  integralną część niniejszej umowy 
 

§ 2 
Wymagania   wobec  Wykonawcy 

 
1.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy zgodnie                            
z obowiązującymi przepisami, z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w szczególności zgodnie                         
z wymaganiami określonymi w: 
-ustawie z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 ); 
-Komunikacie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 lipca 2009 roku o wytycznych              
w sprawie ilości, rodzaju i rozmieszczeniu środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego 
zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych dla statków pasażerskich w 
żegludze krajowej; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  2009  nr 103, poz. 2033; 
-Rozporządzeniu (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r.                   
w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95; 
-aktualnych, właściwych terytorialnie przepisach portowych. 
2.Wykonawca oświadcza, że  jednostka przewozowa  ( prom)  służąca   do realizacji  niniejszej 
umowy spełnia wymagania określone przepisami  potwierdzone dokumentami o okresie ważności  na  
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czas  realizacji umowy, zapewnia możliwość jednorazowego przewozu dla nie mniej niż 30 pasażerów                             
i  4 samochodów  osobowych   lub  1  pojazdu  ciężarowego  o  masie  całkowitej  nie  większej                                          
niż  30 ton. 
3.Wykonawca ma obowiązek obsadzenia jednostki  przewozowej ( promu ) wykwalifikowaną załogą                        
z umiejętnością zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerom i kulturalnej obsługi 
pasażerów.  
4.Wykonawca, ponosi  pełna odpowiedzialność za organizację i bezpieczeństwo zaokrętowania                              
i wyokrętowania pasażerów, oraz  pojazdów  na/z   jednostki  przewozowej (promu)  
5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów przebywających na 
jednostce  przewozowej  ( promie ) oraz bezpieczeństwo mienia pasażerów. 
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie  pojazdów  na jednostce  
przewozowej ( promie ). 
7.W przypadku awarii jednostki przewozowej ( promu ) realizującego przedmiot umowy Wykonawca 
będzie zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt akcji ratowniczej osób  i   mienia 
przewożonych osób.  
 

§3 
Obowiązki  Wykonawcy 

 
1.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia i eksponowania na jednostce przewozowej ( promie ) 
informacji pasażerskiej w szczególności rozkładu jazdy, cen biletów, plakatów, innych informacji 
przekazanych przez Zamawiającego. 
2.W przypadku awarii jednostki  przewozowej ( promu )  uniemożliwiającej jego stałą lub czasową 
eksploatację Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego                 
o każdym przypadku awarii telefonicznie i niezwłocznie w formie pisemnej. Zawiadomienie winno 
zawierać dane dotyczące przewidywanego terminu usunięcia  awarii. W przypadkach gdy awaria 
nastąpi po godzinie 15:00 bądź w dzień wolny od pracy (m.in. sobota, niedziela) Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o  tym , telefonicznie osobę upoważnioną                   
ze strony Zamawiającego. Osobą wskazaną przez Zamawiającego do przyjmowania zgłoszenia                    
o awarii jednostki przewozowej (promu) jest  ………………………………nr telefonu 
3.Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności, do: 
- niedopuszczenia do przewozu osób nie posiadających ważnego biletu na dany przewóz  oraz osób 
będących pod  wpływem alkoholu i innych środków odurzających, 
- sprawdzania posiadania przez każdą osobę wchodząca na jednostkę    przewozową ( prom ) biletu   
ważnego na dany przewóz, 
-bezwzględnego przestrzegania i egzekwowania zakazu sprzedaży i spożywania wyrobów 
alkoholowych na jednostce  przewozowej ( promie ) zarówno przez załogę jak i pasażerów, 
-przestrzegania rozkładu rejsów przekazanych przez Zamawiającego, 
-posiadania na pokładzie książki skarg i wniosków, umieszczenia informacji o tym na jednostce  
przewozowej ( promie ) oraz udostępniania książki na żądanie pasażerów, 
-pisemnego ustosunkowywania się do skarg i wniosków pasażerów w terminie trzech  dni oraz 
informowania o tym ZDP w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie  w formie pisemnej, 
-zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera 
zgodnie z wymaganiami Zaproszenia do złożenia oferty. 
4. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   wobec  osób   trzecich   za   wszelkie  zdarzenia wynikłe  
podczas  realizacji  usługi ,  niezależnie  od  odpowiedzialności   wobec  Zamawiającego określonej                     
w  umowie. 
                         
 

§ 4 
Termin  obowiązywania umowy 

 
 Strony  ustalają termin wykonania   umowy:  
 od 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 września 2014r. 
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§ 5 

Czas  funkcjonowania  przeprawy  promowej  
 

1.Przeprawa  promowa  winna  funkcjonować   w  okresie  od 1 czerwca  2014 roku do 30 września 
2014 roku. 
 
2.Przeprawa  promowa będzie funkcjonować  przez cały okres trwania umowy każdego dnia tygodnia                  
w godzinach : 
  
 a/ Częstotliwość  kursowania   przeprawy  promowej - 5 razy dziennie ( przez jeden kurs rozumie                      
się przewóz  z przyczółka  usytuowanego  po  stronie zachodniej do  przyczółka   usytuowanego               
po  stronie wschodniej Wisły i z powrotem )   
 
 
 -  w  godz.  6 °° do 7 °°   
       -  w godz.  11°°  do 12 °° 
       -  w godz.  15°°  do 16 °° 
       -  w godz.  17°°  do 18 °° 
       -  w godz.  19°°  do 20 °° 
 

   3. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo do zmiany  częstotliwości  kursowania promu . 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

 
1.   Wynagrodzenie Wykonawcy za   usługi  ustalone w wyniku przetargu  w trakcie trwania 
przedmiotu umowy  wynosi: 
 Wartość brutto ……………………….złotych ( słownie ................................................. złotych ) 
  
2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 
kosztorysowym t.j. sumą  iloczynu  ceny  wykonania  jednego  przewozu  podanego  w ofercie                        
i  ilości faktycznie wykonanych przewozów  potwierdzonych przez  Zamawiającego. 
 
3. Wpływy z tytułu sprzedaży biletów, abonamentów stanowią dochód Powiatu Aleksandrowskiego.  
 
4.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane kursy promem. 
 

§ 7 
Sposób  rozliczenia wykonanej usługi oraz kontrola 

 
1. Rozliczenie  finansowe  z tytułu  wykonania usługi  nastąpi  po   jej  zatwierdzeniu                             
przez  Zamawiającego   stosownym, comiesięcznym  protokółem wykonania zamówienia w danym 
okresie rozliczeniowym . 
2.Protokół o którym mowa w ust 1 stanowi podstawę  do wystawienia przez  Wykonawcę   faktury 
/rachunku  
3. Wynagrodzenie  za  wykonaną  usługę   zostanie przekazane    przelewem  na  konto    wskazane  
przez   Wykonawcę  w  terminie     30  dni  od  daty wpływu   faktury  do  siedziby Zamawiającego  
wraz  z  kompletem  dokumentów   potwierdzających  realizację  usługi  . 
4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania   kontroli wykonania umowy przy pomocy 
upoważnionych pracowników. W szczególności  pracownicy upoważnieni są do wstępu na teren 
kontrolowanej jednostki, kontroli terminów i ilości  wykonywanych rejsów, prawidłowości 
pobieranych opłat, posiadanej dokumentacji  oraz innych warunków wykonywania umowy. 
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§ 8 
Kary umowne 

 
1. Za  odstąpienie od  realizacji umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca  zapłaci  karę umowną                  
w  wysokości 10 % wartości  brutto całości  przedmiotu  zamówienia , określonej  w § 6  ust. 1 
umowy. 
2. Za odstąpienie od realizacji umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną    w  wysokości 10 % wartości  brutto całości  przedmiotu  zamówienia , określonej  w § 6  
ust. 1 umowy. 
3. Niezależnie  od  nałożonych  kar  umownych   Zamawiający   może  rozwiązać  umowę                     
bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  w  przypadku  gdy  Wykonawca : 
- bez  uzasadnionych  przyczyn  przerwie  obsługę  przeprawy  promowej na okres  dłuższy                        
niż  3  dni przez  niewłaściwą  eksploatację  przeprawy  promowej  powodującą   utratę  zdolności   
żeglugowej  jednostki  przewozowej ( promu ). 
- na  skutek  braku  aktualnych  dokumentów  uprawniających  załogę lub  jednostkę przewozową                  
( prom )  do wykonywania usługi, 
- w sposób rażący wykracza przeciwko przepisom o bezpieczeństwie w żegludze śródlądowej                   
lub w inny rażący sposób narusza zapisy przedmiotowej umowy. 
4. Za każde naruszenie istotnych postanowień umowy w szczególności zaś terminów wykonywania 
umowy, rozkładu rejsów oraz prawidłowości pobieranych opłat zamawiający ma prawo nałożyć          
na Wykonawcę karę umowną w wysokości 500 zł za każde naruszenie.  
 
                                                                           § 9 

Przedstawicielstwo  stron 
 
Przedstawicielem Wykonawcy  usługi   jest   ………………………..  
Przedstawicielem Zamawiającego w ramach koordynacji umowy jest…...................... 
 

§ 10 
Zmiana postanowień umowy 

                                                                                
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej                  
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  
2.Strony zastrzegają ,iż możliwość zmiany umowy dotyczy w szczególności możliwości zmiany 
rozkładu funkcjonowania promu w tym godzin funkcjonowania promu. 
 

§ 11 
Sprawy sporne 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego roszczenia                 
na piśmie. 
3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania                            
się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. 
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym 
mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.. 
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
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§ 12. 
 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 
Cywilnego . 
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.  
3. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach.  
4. Niniejsza Umowa zawiera pięć  stron ponumerowanych i parafowanych.  
. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                         WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


