
                              

 

                                                                                                                                            
                              

                                                                          

 

Znak sprawy:  
PO-II.2691.208.20 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
 
GA-IV.2691.19.20 
(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 na: 
 

1. Tytuł zamówienia  

 Kontrola okresowa oraz serwis i czyszczenie urządzeń służących ochronie środowiska. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
                                                                         

 

  Kontrola okresowa oraz serwis i czyszczenie urządzeń służących ochronie 
środowiska. 
 
1) Przedmiot zlecenia obejmuje: 

a) Część I – Darłowo – nabrzeże Parkowe 
b) Część II – Darłowo – nabrzeże Skarpowe 
c) Część III – Sarbinowo – opaska brzegowa. 
 

2) W ramach poszczególnych części należy wykonać następujące zadania: 
     a) przeprowadzenie kontroli okresowych urządzeń służących ochronie środowiska 

        (układu podczyszczania ścieków); 

     b) przeprowadzenie analiz laboratoryjnych składu odprowadzanych wód opadowych – w 

         zakresie zawiesiny ogólnej oraz na zawartość substancji ropopochodnych z pobranych 

        (przez Wykonawcę) próbek ze studzienek rewizyjnych separatorów; 

     c) przeprowadzenie przeglądów eksploatacyjnych separatorów substancji  

         ropopochodnych oraz osadników piasku, oczyszczania urządzeń podczyszczeniowych  

         wraz z unieszkodliwieniem odpadów. 

 3) Zakres obowiązków Wykonawcy dla każdego z czyszczeń przedstawia się następująco:            

a) usunięcie zawartości osadnika, 
b) usunięcie zgromadzonych w separatorze związków ropopochodnych, osadu i 

wody, 
c) wyjęcie pakietów lamelowych i ich oczyszczenie, 
d) ewentualnie wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla 

prawidłowego działania separatora, 
e) po oczyszczeniu komór i ponownym zamontowaniu pakietów lamelowych, należy 

napełnić separator wodą, aż do przelewu na wylocie, 
f) transport odpadów do neutralizacji, 
g) unieszkodliwienie odebranych odpadów potwierdzone uzyskaniem odpowiednich 

dokumentów; 
4) Protokół z kontroli okresowej należy dostarczyć w pisemnych egzemplarzach, 



 

    

oddzielnie dla każdego zespołu urządzeń; w protokole z kontroli należy jednocześnie 
określić stan techniczny urządzeń oraz warunki dalszego użytkowania; w przypadku 
konieczności wykonania prac remontowych / konserwacyjnych, opracowanie ma 
zawierać zapisy określające przedmiot i zakres tych prac oraz zalecone terminy 
wykonania. 

5) Z przeprowadzonych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających 
kanalizacji deszczowej należy sporządzić odrębny dla każdego urządzenia – protokół z 
przeglądu oraz wyniki przeglądu odnotować w książce eksploatacji.                

6) Z przeprowadzonych badań laboratoryjnych pobranych próbek należy przedłożyć 
sprawozdania odrębne dla każdego zespołu urządzeń. 

7) Jako poświadczenie wykonania usługi czyszczenia układu podczyszczeniowego wraz z 
unieszkodliwieniem odpadów dopuszcza się do dnia 31.12.2020 r. sporządzanie 
dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty 
przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie 
papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania 
odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie. Zgodnie z 
artykułem 42 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

       (Dz.U. z 2020 r. poz.374) – dalej u. COVID-19 wprowadzono do art. 236a ustawy z dnia 
       14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz.701). 
8) Urządzenia będące przedmiotem serwisu: 

a) Separator PSW Lamela 10/100, produkcji ECOL-UNIKON Gdańsk– 3 szt. 
Studnie z osadnikiem żelbetowym szczelnym o pojemności 3,0 m3 

b) Separator PSW Lamela 10/100, produkcji ECOL-UNIKON Gdańsk – 1 
szt. Studnie z osadnikiem żelbetowym szczelnym o pojemności 3,0 m3 

c) Separator PSW Lamela 15/150, produkcji ECOL-UNIKON Gdańsk – 1 
szt. 

d) Osadnik OS do zatrzymywania zawiesiny z wód deszczowych o 
pojemności nominalnej 1,5 m3 

9) Przegląd będzie wykonywany przez Wykonawcę po wcześniejszym telefonicznym 
ustaleniu terminu z osobą wskazaną w umowie do bezpośredniego kontaktu 

 
 
Wykonawca może złożyć ofertę na część I i/lub na część II i/lub na część III i/lub albo na 
wszystkie części łącznie, wypełniając odpowiednio załączniki 1a i/lub 1b i/lub 1c oraz 
załączniki 2a i/lub 2b i/lub 2c. 
                                                     

3.  Warunki udziału w postępowaniu* brak 
  
4.  Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej ofert jest najniższa cena brutto. Z Wykonawcą, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , Zamawiający podpisze umowę – załącznik        
Nr 4  w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

  

5.  

 

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami:  

Grzegorz Żukowski tel.  59 8474 205, mail: gzukowski@ums.gov.pl 

6.  Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto, pln 
d) stawkę podatku VAT 

mailto:gzukowski@ums.gov.pl


 

    

e) cenę brutto, pln 
f) ostateczny termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od podpisania umowy 
g) okres gwarancji* 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności 
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 

  Ofertę należy przesłać elektronicznie na adres: oferty@ums.gov.pl z dopiskiem: 
(oferta na: Kontrola okresowa oraz serwis i czyszczenie urządzeń służących 
ochronie środowiska.) w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia 
następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu. 

  
 

8. Załączniki do oferty*  

 1) Załączniki Nr 1a, 1b, 1c –  Tabela kosztów 

2) Załączniki Nr 2a, 2b, 2c –  Formularz oferty 

3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie RODO 

4) Załącznik Nr 4 – Wzór do umowy                                        

9.  Informacje dodatkowe*  

 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 
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