
                              

 

 

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak sprawy:  PO-II.2691.76.20       Szczecin, dn. 28.04.2020r. 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

           DBM-I.632.3.2.20.GB(1) 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 

 
Zapytanie ofertowe 

 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie okresowych przeglądów obiektów 
budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r..1186 tj. z dnia 26.06.2019 r. 
z pozn. zm.). 

1. Tytuł zamówienia: 

 Przeglądy (kontrole okresowe) obiektów budowlanych Urzędu Morskiego (DBM).  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) wykonanie 23 szt. przeglądów rocznych i 18 szt. przeglądów 5-letnich dla Wydziału Dróg 
i Budowli Morskich - Zespół ds. hydrotechnicznych Słupsk, zgodnie z załączonym 
Wykazem obiektów stanowiącym zał. nr 2 do umowy. 

2) Wykonawca (w terminie od maja do 30 listopada) w miesiącu maj wykona nie mniej niż 
5 przeglądów, w pozostałych miesiącach nie mniej niż 6 przeglądów 

3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokoły z przeprowadzonego przeglądu 
okresowego w 2 egzemplarzach w formie papierowej i dodatkowo 1 egz.  w wersji 
elektronicznej. 

4) w nagłych sytuacjach Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, w terminie następnego 
dnia roboczego od powiadomienia telefonicznego lub elektronicznego, dokona także 
przeglądów awaryjnych (maksymalnie 5) wraz z oszacowaniem kosztów naprawy. 

5) Zamawiający dostarczy Wykonawcy pomiary elektryczne, plany sondażowe, 
sprawozdania z badań podwodnych obiektów podlegających przeglądom 5-letnim oraz 
atesty czystości dna. 

6) w przypadku obiektów dostępnych od strony lądu dojazd do obiektów objętych 
przedmiotem umowy w zakresie własnym Wykonawcy. 

7) w przypadku obiektów dostępnych wyłącznie od strony wody, transport wodny do budowli 
objętych przedmiotem umowy:  

 dla obiektów posadowionych w portach zapewni Zamawiający  
 dla obiektów w granicach morskich przystani we własnym zakresie. 

W powyższym zakresie wymagana bezpośrednia współpraca z wyznaczonymi osobami 
z wydziałów DBM. 

8) przeglądy konsultowane będą w siedzibie zamawiającego. Spotkania konsultacyjne 
odbywać się będę w pierwszy lub drugi wtorek danego miesiąca w godzinach 8:00-12:00 
(4 godziny) w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Morski Szczecin / Zespół ds. 
hydrotechnicznych Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 18 

9) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi i wskazaniami 
Zamawiającego oraz złożoną ofertą cenową. 



  

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca prac powinien posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie budowli 
hydrotechnicznych, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
oraz zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego. 

2) Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kserokopie uprawnień, 
o których mowa w pkt. 1, 

3) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 5 przeglądów budowli 
hydrotechnicznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
z 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego 
zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1516). 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa 
cena brutto wykonania prac. 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami, Wydział Dróg i Budowli Morskich, Starszy 
Inspektor Ryszard Bućko tel. 59 84 81 990 wew. 34 

6. Oferta powinna zawierać:  

1) nazwę Wykonawcy, 

2) adres Wykonawcy, 

3) cenę netto za całość zamówienia, 

4) cenę netto za jeden miesiąc, 

5) stawkę podatku VAT: 23%, 

6) cenę brutto za całość zamówienia, 

7) cenę brutto za jeden miesiąc, 

8) warunki płatności - w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. 

9) termin wykonania zamówienia: od maja 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 

10) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 

11) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze 
umowy, 

12) oświadczenie Oferenta, że w czasie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 5 przeglądów budowli 
hydrotechnicznych, 

13) oświadczenie RODO – załącznik nr 3 do Zapytana ofertowego. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie 8 dni 
kalendarzowych – liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na 
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, do godziny 15:00 z dopiskiem 
„Okresowe przeglądy obiektów budowlanych”. 

8. Załączniki do oferty: 

Załącznik nr 1 - Wzór umowy. 

Załącznik nr 2. - Wykaz obiektów DBM przewidzianych do kontroli  

Załącznik nr 2a - Plany sytuacyjne obiektów DBM przewidzianych do kontroli  

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 

9. Informacje dodatkowe: 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielania zamówienia publicznego 

 

 
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej 

mailto:oferty@ums.gov.pl


  

  



  

................................, dn. .............................. 

(miejscowość)  (data)   

 

............................................................ 

           (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

...........................................................................  

      (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

______________________________ 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


