Załącznik nr 4
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO.II.3791.227 .19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

DBM-I.63200.3.19.MB(3)
(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

1. Uzupełnienie zasypu kamiennego w komorach falochronów w Dziwnowie
2.

Opis przedmiotu zamówienia
Uzupełnienie zasypu kamiennego w trzech komorach falochronów w Dziwnowie oraz
sprawdzenie zasypu w jedenastu komorach. Prace powinny być wykonane
w następujący sposób:
1. Uzupełnienie łącznie 45 t kamienia.
2. Do uzupełnienia zasypu należy użyć kamienia hydrotechnicznego łamanego
o średnicy od 20 cm do 60 cm.
3. Falochron wschodni – do uzupełnienia 2 komory zasypowe (rys. komory nr 1
i nr 7)
4. Falochron zachodni - do uzupełnienia 1 komora zasypowa (rys. komora nr 2)
5. Demontaż i ponowny montaż krat w trzech komorach zasypowych.
6. W przypadku stwierdzania, że kamień w danej komorze jest zakleszczony
(kamień wisi w górnej części komory) należy go wzruszyć tak aby po
opadnięciu kamienia stwierdzić konieczność uzupełnienia zasypu w danej
komorze.
7. Sprawdzenie dodatkowo zasypów jw. w 11 komorach zaznaczonych na
załączonym rysunku kolorem czerwonym i w razie potrzeby uzupełnienie
w komorach/komorze którą wskaże Zamawiający. Zasyp w tych komorach
będzie wykonany kamieniem który ew. pozostanie z ogólnej ilości 45 t po
zasypaniu trzech komór wymienionych w pkt 3 i pkt 4.
Do sprawdzenia są następujące komory:
1) Falochron wschodni komory o numerach 3,4,5 i 6,
2) Falochron zachodni komory o numerach 3,4,5,6,7,8 i 10.
8. Montaż i demontaż krat w 11 komorach zasypowych, w których będą
sprawdzane zasypy zgodnie z pkt. 6 i pkt 7.
9. Dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą odpowiadać co do jakości,
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ).
10. Na dostarczone materiały przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem deklaracje zgodności,
aprobaty i atesty w języku polskim dopuszczające je do stosowania w
budownictwie oraz gwarantujące prawidłowe ich użytkowanie.

3.

Warunki udziału w postępowaniu*
Z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy na których Urząd Morski w Szczecinie
nałożył kary umowne w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Najniższa cena

4.

Kryteria wyboru oferty
najkorzystniejszej

5.

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z
Wykonawcami

6.

Oferta powinna zawierać:

Grażyna Barańska tel. 091 44 03 490
Marek Barwiński tel. 091 44 03 495

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT
cenę brutto
termin wykonania zamówienia: 6 grudnia 2019r.
okres gwarancji*
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności
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).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

7.

Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.11.2019r. 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 na uzupełnienie zasypu
kamiennego falochronów w Dziwnowie).
(tytuł zamówienia)

8.

Załączniki do oferty*
Załącznik nr 1 - Wzór umowy.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.
Załącznik nr 3. Rysunek falochronów z numeracją komór zasypowych oraz zdjęcia
komór w których będzie uzupełniany zasyp.

9.

Informacje dodatkowe*

brak

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

* - o ile dotyczy

