URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: AB-II-3791/14/2/17
PO-II-379/ZZP-1/283/17

Szczecin, dnia 28 czerwca 2017 r.

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
I.

Tytuł zamówienia
,,Serwis urządzeń do oczyszczania wód opadowych, roztopowych oraz ścieków
przemysłowych z substancji ropopochodnych na terenie Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5”

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie 4 przeglądów serwisowych ( 1 raz na pół roku) urządzeń do oczyszczania
wód opadowych i roztopowych oraz ścieków z substancji ropopochodnych na terenie
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu w tym;
a) kontrolę drożności przepływu ( wlot - wylot),
b) opróżnienie separatorów i odstojników,
c) usunięcie produktów separacji i sedymentacji z urządzeń,
d) dokładne umycie wnętrz urządzeń,
e) kontrolę wnętrz urządzeń pod kątem uszkodzeń mechanicznych,
f) kontrolę filtra koalescyjnego w separatorach w tym:
• sprawdzenie poziomu wody przed i za filtrem,
• oczyszczenie materiału filtrującego,
• kontrolę filtra pod kątem uszkodzeń mechanicznym. W przypadku znacznych
uszkodzeń lub ubytków materiału filtra, wymiana na nowy,
g) kontrolę automatycznego zamknięcia na odpływie separatora – pływak
h) zalanie separatora czystą wodą
2. Sporządzenie protokołu z przeglądu dwóch separatorów i dwóch odstojników.
3. Sporządzenie dokumentu związanego z odbioru produktów niebezpiecznych z grupy
13 05
4. Transport materiałów niebezpiecznych do licencjonowanej firmy zajmującej się
unieszkodliwianiem odpadów.
5. Urządzenia będące przedmiotem serwisu:
a) separator AWAS-BK NG 80 - szt. 1,
b) separator AWAS-BK NG 6 - szt. 1,
c) odstojnik AWAS-S 5000 l
- szt. 1,
d) odstojnik szlamowy – prostokątny zbiornik o konstrukcji betonowej,
poj. 48 m3
- szt. 1
6. Serwis będzie wykonywany przez Wykonawcę w następujących terminach:
a) 2017 r. I serwis
- do 31 lipca,
b) 2017 r. IV kwartał
- do 30 listopada,
c) 2018 r. II kwartał
- do 30 czerwca,
d) 2018 r. IV kwartał
- do 30 listopada
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z Zamawiającym.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Złożenie wypełnionego oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
3. Posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 500 000
zł – przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem
w dniu podpisania umowy:
IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze
umowę – załącznik nr 4 do zaproszenia, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
V. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami
Osoba upoważniona do kontaktów – Sławomir Górkiewicz tel. kom. 601 146 379,
e-mail: sgorkiewicz@ums.gov.pl
VI. Sposób przygotowania oferty
Oferta stanowiąca wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz
z wypełnionymi załącznikami nr 2 i 3.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 15.00 na
adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin – Kancelaria
Ogólna, pok. nr 130 z dopiskiem: (Serwis urządzeń do oczyszczania wód opadowych,
roztopowych oraz ścieków przemysłowych z substancji ropopochodnych)
VIII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Oświadczenie Wykonawcy
4. Wzór umowy

– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4

IX. Informacje dodatkowe:
1. W przypadku złożenia oferty przez
osobę fizyczną wykonującą działalność
zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo państwie nie będącym państwem
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nie zatrudniającą pracowników lub nie zawierającą umów ze
zleceniobiorcami, zobowiązuje się do wypełnienia załącznika nr 3.
2. W przypadku posiadania decyzji uprawniającej do transportu materiałów
niebezpiecznych z grupy 13 05 – kserokopię decyzji potwierdzoną za zgodność
z oryginałem dołączyć do oferty.
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