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Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

,,Wykonanie przegl ądów okresowych pi ęcioletnich w budynkach administrowanych 
przez Urząd Morski w Szczecinie w zakresie wewn ętrznych instalacji i urz ądzeń 
cieplnych, gazowych, wodoci ągowych i kanalizacyjnych” 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich  
w  zakresie wewnętrznych instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych w budynkach w ilości 13 szt. określonych w szczegółowym wykazie 
budynków podlegających kontroli pięcioletniej stanowiącym załącznik nr 1  
do zaproszenia.  

2. Protokoły z wykonywanych w latach ubiegłych badań szczelności instalacji gazowych 
oraz urządzeń gazowych znajdują się w posiadaniu Zamawiającego  
i będą udostępnione Wykonawcy na jego żądanie. 

3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli okresowych pięcioletnich zostaną wykonane  
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do  zaproszenia.  

4. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z należytą starannością, w sposób zgodny  
  z  wymaganiami prawa, a w szczególności z :         

a) art. 62 ust.1p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1202 ze zm.), 

b)  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków    mieszkalnych 
 (Dz. U. Nr 74, poz. 836), 

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie    
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2015 r.poz.1422 ze zm.). 

 
II. Termin wykonania zamówienia  – 20 dni od podpisania umowy.  

 
III. Sposób przygotowania oferty  

1. Oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2  do zaproszenia      
z uwzględnieniem ceny brutto przeglądów w 13 budynkach, w tym cenę netto + VAT oraz 
załącznik nr 5  do zaproszenia.  

2. Cena winna zawierać w sobie wszystkie koszty przeglądów oraz sporządzenia protokołów 
z kontroli okresowej. 

3. Do oferty należy załączyć uprawnienia budowlane osoby lub osób które będą wykonywały 
przeglądy w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem  
o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa. 

4. Zamawiający zapewni własny transport do obiektów, które podlegają przeglądom      
po uprzednim uzgodnieniu terminu wyjazdów. 

 
IV. Składanie ofert  

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z tytułem zamówienia publicznego  
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przez Urząd Morski w Szczecinie w zakresie wewn ętrznych instalacji i urz ądzeń 
cieplnych, gazowych, wodoci ągowych i kanalizacyjnych”  i znakiem: PO-II-379.ZZP-
1.344.18, na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – pok.  
nr 130, do dnia 23 października 2018 r.  do godz. 15.00. 
 

V. Wybór oferty  
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto za wykonanie   

przeglądów okresowych  pięcioletnich w 13 budynkach w zakresie wewnętrznych 
instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
określonych w szczegółowym wykazie budynków podlegających kontroli pięcioletniej 
stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.  

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający 
podpisze umowę – załącznik nr 4  do zaproszenia, w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  
 

VI. Informacje dodatkowe  
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, wykonawca 
zobowiązuje się do wypełnienia oświadczenia – załącznik nr 6  do zaproszenia.  
 

Osoba upoważniona do kontaktów – Stanisław Sobański tel. 91 44-03-271,  
e-mail: ssobański@ums.gov.pl 
 

Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 6 
1. Szczegółowy wykaz budynków podlegających kontroli stanu technicznego – załącznik  nr 1 
2.     Formularz oferty – załącznik nr 2 
3. Wzór protokołu kontroli okresowej budynku – załącznik nr 3 
4. Wzór umowy – załącznik nr 4 
5. Oświadczenie Wykonawcy (RODO)  – załącznik nr 5 
6. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6 

 
 

 

 


