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Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia
Naprawa szkód posztormowych na Przystani Morskiej nr 1 w Międzyzdrojach.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest naprawa szkód powstałych na skutek sztormu, który
miał miejsce na początku roku 2019.
Należy wykonać skarpę zabezpieczającą i podnoszącą nośność i stabilność bloków
żelbetowych z systemem krążków do wyciągania łodzi rybackich oraz podnieść i
wyprofilować poziom plaży do rzędnej pozwalającej na bezpieczne wyciąganie łodzi
rybackich poprzez system bloków kierunkowych i wyciągarek. Wzmocnienie polegać
ma na uzupełnieniu i dosypaniu wraz z zagęszczeniem i profilowaniem materiału
pozyskanego bezpośrednio z ukopu z brzegu i częściowo z wody oraz z
powierzchniowego zebrania materiału z powierzchni plaży, poza terenem WPN. W
tym celu należy przyjąć transport urobku z odległości do 200 m od miejsca
wbudowania. Przewidywana ilość ukopu i przetransportowania piasku około 1000
m3.Na skarpie zabezpieczającej należy ułożyć i zaszpilkować w dwóch warstwach
geotkaninę o szerokości min. 4 m na długości około 40 mb (wzdłuż całej skarpy). Z
powodu, iż teren przystani jest mocno poddawany wpływom morza, Zamawiający
zaleca aby firmy zainteresowane przystąpieniem do zamówienia uczestniczyły
na wizji w terenie w celu dokładnego oszacowania prac. Termin wizji ustala się
na dzień 07.02.2019 r. godz. 9.00 na terenie Przystani Morskiej nr 1 w
Międzyzdrojach.
Wybrany wykonawca będzie musiał przestrzegać poniższych warunków wydanych
przez Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego umożliwiających wykonanie prac
awaryjnych na działce nr 436/1:
1. Realizacja prac odbywać się będzie z wykorzystaniem materiałów nie
powodujących zagrożenia dla środowiska.
2. Do realizacji zadania nie wolno wykorzystywać materiałów rozbiórkowych lub z
odzysku.
3. Konstrukcje wspomagające realizacje prac musza mieć charakter tymczasowy,
po zakończeniu prac usunięte a teren oczyszczony do stanu pierwotnego nie
gorszego od stanu w dniu przekazania i typowego dla piaszczystej plaży.
4. Piasek do odbudowy plaży będzie pochodził z poza terenu Wolińskiego
Parku Narodowego.
5. W trakcie prac na miejscu ich realizacji będzie utrzymywany sprzęt i materiały do
minimalizacji, zapobiegania lub neutralizacji ewentualnych wycieków substancji
ropopochodnych.
6. Prace będą prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób
korzystających z plaży – odcinka szlaku turystycznego czerwonego.
7. Wykonawca prac przed ich rozpoczęciem uzgodni z Wolińskim Parkiem
Narodowym zasady i sposób ich realizacji oraz powiadomi o ich rozpoczęciu z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
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8. Woliński Park Narodowy przekaże protokólarnie teren plaży w granicach działki nr
436/1 niezbędny do realizacji prac a po ich zakończeniu dokona protokólarnego
odbioru.
9. Wykonawca prac zapewni możliwość bieżącego kontrolowania realizacji prac w
zakresie oddziaływania na walory Wolińskiego Parku Narodowego przez służby
Parku.
10. Istniejące znaki graniczne zostaną odtworzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
11. Wykonawca prac ponosić będzie pełna odpowiedzialność z tytułu bezpieczeństwa
osób i mienia w trakcie prac na udostępnionej części plaży.
3. Warunki udziału w postępowaniu*
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty mające w swoim
zakresie prace ziemne – wykonanie nasypów na min. 1000 m3. Będzie dysponował
na budowie minimum jedną spycharką o mocy min. 74 kW, jedną koparką
gąsienicową o pojemności łyżki min 1,5 m 3 oraz jednym samochodem ciężarowym z
napędem na cztery osie lub samochodem typu wozidło o pojemności min. 10 m3.

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Zbigniew Nowak, tel. 91 440-32-33
6. Oferta powinna zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT : 0%
cenę brutto
termin wykonania zamówienia : 7 dni od przekazania placu budowy
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności - zgodnie z załączonym wzorem umowy
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do
zapytania wzorze umowy*.
oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

7. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 11.02.2019 r. do godziny 15:00
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: (oferta: Naprawa szkód
posztormowych na Przystani Morskiej nr 1 w Międzyzdrojach).
(tytuł zamówienia)

8.
a.
b.
c.

Załączniki do oferty *
Wykaz sprzętu budowlanego wymienionego w pkt. 3.
Wykaz robót wymienionych w pkt.3.
Oświadczenie RODO
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9. Informacje dodatkowe *
10. Wizja lokalna na terenie budowy odbędzie się w dniu 7.02.2019 r. o godz. 9.00 na
terenie Przystani Morskiej nr 1 w Międzyzdrojach.
Zatwierdził:
Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano elektronicznie/

* - o ile dotyczy
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