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Szczecin, dnia 11 czerwca 2018 r.

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

Tytuł zamówienia
Konserwacja oraz naprawa systemów sygnalizacji włamania i napadu w stacjach
radarowych

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji oraz bieżących napraw systemu
sygnalizacji włamania i napadu w niżej wymienionych obiektach:
1) Stacja Radarowa Nabrzeże Dąbrowickie, Szczecin,
2) Stacja Radarowa Elewator Ewa Szczecin,
3) Stacja Radarowa Elewator Snop ul. Nad Odrą 72, Szczecin,
4) Stacja Radarowa Inoujście,
5) Stacja Radarowa Nabieżnik Police,
6) Stacja Radarowa Chełmianek,
7) Stacja Radarowa I Brama Torowa,
8) Stacja Radarowa Paprotno,
9) Stacja Radarowa SKRS Karsibór, Świnoujście, ul. Karsiborska,
10) Stacja Radarowa Kosa N, Świnoujście,
11) Stacja Radarowa Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.
Wykaz stacji radarowych wraz z adresami stanowi - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Szczegółowy zakres czynności objętych zamówieniem przewiduje:
1) Sprawdzenie poprawności pracy elementów systemu w tym w szczególności:
a) oczyszczenie elementów wchodzących w skład systemu,
b) oczyszczenie styków instalacji przewodowej elementów systemu,
c)
sprawdzenie rozmieszczenia, instalacji i zamocowania urządzeń,
d) sprawdzenie zasilania głównego,
e) sprawdzenie podłączeń baterii żelowych i sieci 230V,
f)
sprawdzenie stanu baterii żelowych – zmierzyć napięcie (min. 11,5V),
g)
sprawdzenie stanu naładowania - obciążyć baterie przez 30 min. po czym
sprawdzić stan naładowania, napięcie nie powinno być mniejsze niż 11V,
h) sprawdzenie czy bezpieczniki mają odpowiednie wartości,
i)
pobudzenie wszystkich czujek i urządzeń uruchamianych ręcznie,
j)
sprawdzenie sygnału wyjściowego z centrali, bez transmisji sygnału na
zewnątrz który odbywa się przy udziale linii światłowodowej.
k)
sprawdzenie działania sygnalizatorów alarmowych w tym akustycznego
i optycznego,
l)
aktualizacja kodów dostępu.
2) Sprawdzenie stanu centrali, w tym w szczególności:
a) dokonanie wizualnych oględzin stanu konsoli, umycie klawiatury i konsoli,
b) przeprowadzenie testu wyświetlacza,
c)
wyłączenie/włączenie stref alarmowych,
d) wywołanie alarmu, potwierdzenie, skasowanie,
e) przywrócenie stanu normalnej pracy wszystkim testowanym elementom

systemu po zakończeniu prac testowych,
f)
sporządzenie protokołu z przeglądu.
3. Zamawiający zapewnia transport do obiektów niedostępnych z lądu w celu realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. W ofercie należy ująć koszty robocizny wynikające z ewentualnych napraw systemów
objętych konserwacją.
5. Koszty części, podzespołów itp. niezbędnych do ewentualnych napraw systemów
rozliczane będą na podstawie odrębnej faktury po akceptacji przez Zamawiającego
wcześniej przedstawionych przez Wykonawcę kosztów zakupu części.
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 3 do zapytania
ofertowego.
3. Posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
50 000 zł – przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem
w dniu podpisania umowy.
4. Posiadanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego
Policji, zgodnie z art. 27, art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. – O ochronie
osób i mienia (t.j. Dz. U. 2017r. , poz. 2213). Dokument należy złożyć w oryginale lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku
eksploatacji „E” (świadectwo kwalifikacyjne) wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.).
6. Dostarczenie wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - załączniku nr 4 do zapytania
ofertowego.
7. Wykonawca na etapie podpisywania umowy, będzie musiał przedłożyć ksero
dokumentów potwierdzających posiadania wymaganych uprawnień.
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 6 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 winna zawierać wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
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VII. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 15.00
na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – Zespół ds.
Zamówień Publicznych, pok. nr 110 z dopiskiem: ( oferta na konserwację i naprawę
systemu sygnalizacji włamania i napadu w stacjach radarowych).
VIII. Załączniki do do zapytania ofertowego:
a) formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania,
b) wykaz stacji radarowych – załącznik nr 2 do zapytania,
c) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania,
d) wykaz osób – załącznik nr 4 do zapytania,
e) oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do zapytania,
f) projekt umowy – załącznik nr 6 do zapytania.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Płatność po wykonaniu konserwacji kompletu systemów sygnalizacji włamania
i napadu w 11 stacjach radarowych zgodnie z terminami określonymi w umowie,
w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury.
2. 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, zobowiązuję się do wypełnienia Oświadczenia – załącznik nr 5.
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