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Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy stanu
technicznego Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie.
1. Tytuł zamówienia: ekspertyza stanu technicznego Nabrzeża Południowego w Basenie
Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) zbadanie i ocena stanu technicznego drewnianej ścianki szczelnej nabrzeża,
pomostu służącego do cumowania łodzi i rozładunku ryb oraz nawierzchni
betonowej przylegającej do nabrzeża,
2) ocena stanu zużycia ścianki drewnianej i pali drewnianych w części środkowej
nabrzeża,
3) w przypadku stwierdzenia nieszczelności ścianki należy określić miejsca
wypłukania gruntu za ścianką drewnianą i pod płytami betonowymi przylegającymi
do nabrzeża,
4) w celu szczegółowego zbadania stanu drewnianej ścianki i pali drewnianych
należy zrobić częściową odkrywkę brusów stalowych typu GZ4 zamontowanych
przed drewnianą ścianką,
5) w razie stwierdzenia znacznego wypłukania gruntu za ścianką nabrzeża
tj. pod placem składowym, wykonać miejscową odkrywkę nawierzchni betonowej
za oczepem nabrzeża w celu penetracji tych miejsc np. wziernikiem
elektronicznym,
6) sporządzenie dokumentacji technicznej i fotograficznej z przeprowadzonych
badań wraz z rejestracją na nośniku DVD,
7) na podstawie opracowanej ekspertyzy stanu technicznego należy określić
zalecenia dotyczące eksploatacji nabrzeża zgodnie z jego funkcją postojowoprzeładunkową oraz określić zakres i rodzaj prac niezbędnych do wykonania
w celu poprawy stanu technicznego nabrzeża i jego bezpiecznego użytkowania,
8) Ekspertyzę stanu technicznego nabrzeża należy sporządzić w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej.
9) Wykonawca prac powinien posiadać uprawnienia projektowe bez ograniczeń

w zakresie budowli hydrotechnicznych w tym wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zaświadczenie o przynależności
do samorządu zawodowego.
10) Wykonawca musi wykazać, że w ostatnich 3 latach wykonał minimum
2 prace tj. ekspertyzy techniczne budowli hydrotechnicznych lub projekty
budowli hydrotechnicznych.
11) Wykonawca powinien dysponować firmą nurkową, która posiada Zezwolenie na
wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich
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będących w jurysdykcji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i w dniu
podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kserokopie tego Zezwolenia.
3. Warunki udziału w postępowaniu – do oferty należy załączyć:

1) kserokopię uprawnień projektowych bez ograniczeń w zakresie budowli
hydrotechnicznych w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego.
2) poświadczenie wykonania w ostatnich 3 latach 2 prac tj. ekspertyzy techniczne
budowli hydrotechnicznych lub projekty budowli hydrotechnicznych.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie
najniższa cena wykonania prac.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami, Wydział Dróg i Budowli Morskich,
Gł. Specjalista Marek Barwiński tel. 91 4403 495 tel. kom. 605844114.
6. Oferta powinna zawierać:
1) nazwę Wykonawcy,
2) adres Wykonawcy,
3) cenę netto,
4) stawkę podatku VAT: 23%
5) cenę brutto,
6) termin wykonania zamówienia: do 31 października 2018 r,
7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy.
7. Miejsce i termin złożenia oferty: w zamkniętej kopercie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do
godz. 15.00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego pok.130 z dopiskiem „ekspertyza stanu
technicznego Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Lubinie”
8. Załączniki do oferty - nie dotyczy.
9. Informacje dodatkowe - nie dotyczy.
Załączniki 1:
1) Wzór umowy
Rozdzielnik:
1) a/a
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