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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  

 
 

Wymiana uszkodzonych hydrantów zewnętrznych DN 80n dla celów ochrony 
przeciwpożarowej w ilości 4 sztuk na nowe, w nieruchomościach: Kapitanat Port 
Trzebież, Bosmanat Portu Nowe Warpno. 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 Zamówienie obejmuje: 

Kapitanat Portu Trzebież, ul. Portowa 23, 72-020 Trzebież: 

- wymiana na nowy hydrant zewnętrzny DN 80n przy kanale portowym – 1 szt. 

- wymiana na nowy hydrant zewnętrzny DN 80n przy wjeździe – 1 szt. 

- wymiana na nowy hydrant zewnętrzny DN 80n przy Kapitanacie Portu – 1 szt. 

Bosmanat Portu Nowe Warpno, ul. Dworcowa 7,72-022 Nowe Warpno: 

- wymiana na nowy hydrant zewnętrzny DN 80n przy przystani jachtowej – 1 szt. 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- dostawy hydrantów zewnętrznych nadziemnych o średnicy DN 80 w ilości 4 szt., 
zgodnie z normą PN-EN 14284:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne, 

- pojedyncze zamknięcie, 

- wykonanie: żeliwo, 

- kolor czerwony (dla celów ochrony ppoż.) 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na odcięcie dopływu wody na odcinkach   

sieci na których będzie realizowana wymiana hydrantów, 

- wykonania robót ziemnych, 

- demontażu uszkodzonych hydrantów na terenie w/w placówkach, 

- montażu nowych hydrantów, 

- wykonania prac porządkowych po realizacji zlecenia. 

2. Warunki przeprowadzenia prac. 

Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonania wizji lokalnych w obiektach, 
w których planowana jest wymiana hydrantów na nowe. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały, urządzenia wprowadzone 
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na teren obiektów. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo swoich 
pracowników. O ile będzie to konieczne Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne 
tymczasowe zabezpieczenia takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, barierki itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsca prac w należytym porządku i 
bieżącego wywozu odpadów na własny koszt (w tym zdemontowanych hydrantów) jak 
również zobowiązany jest do uporządkowania miejsca robót po wykonanych w 
ramach zlecenia pracach. 

3. Odbiór prac 

Hydranty powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy 
kontrolującej, nazwisko i podpis Wykonawcy oraz datę wykonania i ważności 
przeglądu). 

Podstawą odbioru wykonanych prac oraz ich rozliczenie jest wykonanie testów 
ciśnienia i wydajności zamontowanych hydrantów, uzyskanie wymaganych 
parametrów roboczych urządzenia potwierdzone raportami z przeglądów 
technicznych. 

Informacje ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 
ustalonymi standardami. 

2. Prace związane z realizacją zamówienia, Wykonawca wykona zgodnie z 
normami oraz z zachowaniem przepisów bhp. 

3.  Zamawiający wymaga, aby wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia 
materiały, posiadały aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie, wymagane prawem budowlanym. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonego i zamontowanego 
hydrantu z normą PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. 

5. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na zamontowane hydranty przez 
okres 24 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru. 

6. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania 
zgłoszonych przez Zamawiającego, niewynikających z jego winy usterek lub 
wad w zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
hydrantach lub wymiany hydrantów na nowe, w przypadku, jeżeli usunięcie 
usterek lub wad będzie niemożliwe lub nieopłacalne. 

7. W przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego 
elementu, będzie on nadal wykazywał wady w działaniu, Wykonawca 
zobowiązany będzie do wymiany elementu na nowy bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Zgłoszenie stwierdzonych usterek lub wad dokonywać będą uprawnione przez 
Zamawiającego osoby, poprzez ich przesłanie drogą elektroniczną na adres e-
mail Wykonawcy. 

9. Za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszenia usterki lub wady, uznany będzie 
fakt jego wysłania przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań w celu usunięcia 
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zgłoszonych przez Zamawiającego usterek lub wad w terminie nie dłuższym 
niż 24 godziny od momentu ich zgłoszenia. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych usterek lub wad w 
terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia ich zgłoszenia. 

12. Usunięcie zgłoszonych usterek lub wad zostanie potwierdzone protokołem. 

13. W przypadku o którym mowa w pkt. 7, Wykonawca wymieni hydranty na nowe 
w terminie 14 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia konieczności wymiany. 

14. W sytuacji, o której mowa w pkt. 13, termin gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę liczony będzie od nowa od dnia protokolarnego potwierdzenia 
zamontowania wymienionych hydrantów. 

15. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia  usterek lub wad w 
terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do naliczenia kar umownych, z zastrzeżeniem, że jeżeli opóźnienie 
Wykonawcy będzie dłuższe niż 14 dni, Zamawiający będzie miał prawo do 
zlecenia usunięcia usterek lub wad podmiotowi trzeciemu i obciążenie 
kosztami naprawy Wykonawcę. 

16. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie wykonanie testów 
ciśnienia i wydajności zamontowanych hydrantów, uzyskanie wymaganych 
parametrów roboczych urządzenia potwierdzone raportami z przeglądów 
technicznych – protokoły odbiorów podpisane przez przedstawicieli Stron. 

3. Warunki udziału w postępowaniu*  

 Warunkiem udziału w postępowaniu jest; 

- dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia publicznego, 

- świadectwo sprawdzenia i weryfikacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 
przeciwpożarowej zestawu pomiarowego hydrantów, 

-  posiadanie certyfikatów jakości usług poświadczające możliwość wykonania w/w 
zamówienia. 

4. Kryteria wyboru oferty 
najkorzystniejszej 

Najniższa cena brutto za wykonaną usługę 

5. Osoba/y upoważniona/y do 
kontaktów z Wykonawcami 

Wioleta Turowska 

wturowska@ums.gov.pl     tel. 091-44-03-363 

 

6. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 

b) adres Wykonawcy 

c) cenę netto  w PLN 

d) stawkę podatku VAT 

e) cenę brutto w PLN za ww. usługę    

f) termin wykonania zamówienia – 1 miesiąc od podpisania umowy 

g) okres gwarancji* - 24 miesiące 

h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

i) warunki płatności: należność za wykonanie usługi – przelew na konto Wykonawcy 
w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

mailto:wturowska@ums.gov.pl
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j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 
zapytania wzorze umowy*. 

k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

 1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie 7 
dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania 
na stronie internetowej Urzędu z dopiskiem (oferta na: „ Wymiana 
uszkodzonych hydrantów zewnętrznych DN 80n w ilości 4 sztuk na nowe, w 
nieruchomościach: Kapitanat Portu Trzebież, Bosmanat Portu Nowe Warpno” ) 

8. Załączniki do oferty*  

 Załącznik nr 1 : Wzór umowy 

Załącznik nr 2 : Formularz oferty 

Załącznik nr 3 : Oświadczenie RODO 

9. Informacje dodatkowe*  

 Wymagany termin realizacji: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy 

Płatność: 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji na zamontowane 
hydranty przez okres 24 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru. 

 Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielania zamówienia publicznego. 

  
 

  Z up. Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 - o ile dotyczy  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

mailto:oferty@ums.gov.pl
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................................, 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). 


