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

Szczecin, dnia 18 czerwca 2021 r.
Znak sprawy:
(PO-II.2630.119.21)
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)
(GA-IV.2630.6.21)
(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
Stała konserwacja przepompowni ścieków w Kapitanacie Portu w Trzebieży,
przepompowni ścieków w Wolinie oraz pompowni ścieków EPS w Bazie
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.

2.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja:
1. Zbiornikowej przydomowej przepompowni ścieków w Kapitanacie Portu
w Trzebieży, 72-020 Trzebież, ul. Portowa 23.
2. Przepompowni ścieków w Bosmanacie Portu w Wolinie, 72-510 Wolin, ul.
Niedamira 22.
3. 3 pompowni ścieków EPS w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie,
71-727 Szczecin, ul. Światowida 16 c.
I.
Kapitanat Portu w Trzebieży, 72-020 Trzebież, ul. Portowa 23
1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów okresowych oraz bieżącą
konserwacje:
a) dwóch pomp typy Homa: GRP 16 D-zgodnie z instrukcją producenta co 6
miesięcy lub po przepracowaniu w trudnych warunkach 1000 rbh,
b) armatury – co 12 miesięcy,
c) sterownicy – sprawdzenie wizualnie stanu lampek kontrolnych,
d) rozdzielni – co najmniej 1 raz na 6 miesięcy sprawdzenie skuteczności ochrony
przeciwpożarowej poprzez wyłączenie zabezpieczenia różnicowo prądowego
przyciskiem TEST,
e) sprawdzenie stanu technicznego zespołów zabezpieczających i sterujących
oraz stanu technicznego kabli i przewodów, co najmniej 1 raz na 6 miesięcy,
f) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez dokonanie
pomiarów przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wraz

2.

3.

4.

5.

z dostarczeniem Zamawiającemu protokołu z wykonanych prac kontrolnopomiarowych, co najmniej - 1 raz na rok.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy przepompowni
ścieków,
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterki lub awarii w ramach
niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez
Zamawiającego.
Wykonawca w ramach
bieżącej konserwacji i w ramach wynagrodzenia
umownego będzie dokonywał wymiany materiałów drobnych użytych do
naprawy i regulacji w kwocie nie przekraczającej 100,00 zł netto raz na pół roku.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie „Protokół
z przeglądu technicznego urządzeń” potwierdzony przez kierownika placówki
Urzędu: Kapitana Portu Trzebież lub osobę przez niego wskazaną.
Bieżąca konserwacja, dla której przewidziano w ust. 1 sześciomiesięczne okresy
będzie wykonywana przez Wykonawcę
po uprzednim telefonicznym
powiadomieniu osoby do bezpośredniego kontaktu w dniach od poniedziałku do
piątku od godz. 7.30 do 14.00 w następujących terminach:
•
•
•
•
•

2021 r. -- do 30 listopada
2022 r. – do 30 czerwca
2022 r. – do 30 listopada
2023 r. – do 30 czerwca
2023 r. – do 30 listopada
II.
Bosmanat Portu w Wolinie, 72-510 Wolin, ul. Niedamira 22

1. Zakres
prac obejmuje wykonanie przeglądów okresowych oraz bieżącą
konserwację przepompowni ścieków z pompą zatapialną SULCER ABS AS 0530
- 0841:
a) kontrola oraz sprawdzenie funkcjonowania stacji podnoszenia, 1 raz na
rok,
b) dokonywanie konserwacji stacji podnoszenia, 1 raz na rok,
c) sprawdzenie funkcjonowania automatycznego układu sterowania poziomem, 1
raz na rok,
d) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez włączenie
zabezpieczenia różnicowo prądowego przyciskiem TEST, 1 raz na rok,
e) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez dokonanie
pomiarów przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia wraz
z dostarczeniem Zamawiającemu protokołu z wykonanych prac kontrolnopomiarowych, 1 raz na rok.
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy przepompowni
ścieków,
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterki lub awarii w ramach
niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca w ramach bieżącej konserwacji i w ramach wynagrodzenia umownego
będzie dokonywał wymiany materiałów drobnych użytych do naprawy i regulacji
w kwocie nie przekraczającej 100,00 zł netto rocznie.
4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie „Protokół z przeglądu
technicznego urządzeń” potwierdzony przez kierownika placówki Urzędu: Kapitana

Portu w Dziwnowie lub Bosmana Portu w Wolinie.
5. Bieżąca konserwacja, o której mowa w ust. 1 będzie wykonywana przez
Wykonawcę raz na rok w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od: 7.30
do 14.00 po uprzednim powiadomieniu osoby wskazanej w umowie do kontaktu
bezpośredniego w następujących termiach:
•
•

2022 r. – do 30 czerwca
2023 r. – do 30 czerwca
III.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, 71-727 Szczecin, ul.Światowida
16c
1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów okresowych oraz stałą konserwacje
pompowni ścieków EPS. Do podstawowych czynności serwisowych
przepompowni będzie należało:
a) czyszczenie wirników pompy i kontrola pracy układów tłocznych, 1 raz
na 6 m-cy,
b) czyszczenie sond pływakowych lub sondy hydrostatycznej, 1 raz na 6 mcy,
c) kontrola pracy wentylacji mechanicznej, 1 raz na 6 m-cy,
d) kontrola pracy układu sterowania, - sprawdzenie wizualnie stanu lampek
kontrolnych, 1 raz na 6 m-cy,
e) kontrola pracy zasuw odcinających, 1 raz na 6 m-cy,
f) kontrola pracy zaworów zwrotnych, 1 raz na 6 m-cy,
g) kontrola kompletności podzespołów urządzenia, 1 raz na 6 m-cy,
h) kontrola oleju i ewentualne uzupełnienie, 1 raz na 6 m-cy,
i) pomiar poboru prądu pomp oraz sprawdzenie skuteczności ochrony
przeciwpożarowej poprzez dokonanie pomiarów przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia wraz z dostarczeniem Zamawiającemu protokołu
z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych, 1 raz na rok.
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy przepompowni ścieków,
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterki lub awarii w ramach
niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca w ramach bieżącej konserwacji i w ramach wynagrodzenia umownego
będzie dokonywał wymiany materiałów drobnych użytych do naprawy
i regulacji w kwocie nie przekraczającej 100,00 zł netto na pół roku.
4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie „Protokół
z przeglądu technicznego urządzeń” potwierdzony przez osobę wskazaną
w umowie do bezpośredniego kontaktu.
5. Bieżąca konserwacja, o której mowa w ust. 1 lit a – h będzie wykonywana raz na
pół roku przez Wykonawcę w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.30-14.00 po uprzednim powiadomieniu osoby wskazanej w umowie do
bezpośredniego kontaktu w następujących terminach:
•
•
•
•
•

2021 r. – do 30 listopada
2022 r. – do 30 czerwca
2022 r. – do 30 listopada
2023 r. – do 30 czerwca
2023 r. – do 30 listopada

Bieżąca konserwacja, o której mowa w ust. 1 lit –i:
• 2022 r. – do 30 czerwca
• 2023 r. – do 30 czerwca

3.

Symbol kategorii CPV – 90480000-5

4.

Warunki udziału w postępowaniu*
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Przy podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisą
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na okres trwania prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000 zł.

5.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.

6.

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Osoba upoważniona do kontaktów – Grzegorz Żukowski tel. (91) 4403 466
e-mail: gzukowski@ums.gov.pl , e-mail: ssobanski@ums.gov.pl

7.

Oferta powinna zawierać:
nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT
cenę PLN brutto
termin wykonania zamówienia – 31.12.2023 r.
okres gwarancji*
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy
k) załącznik nr 1 – tabela kosztów do formularza oferty
l) załącznik nr 2 – formularz oferty
m) załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy
n) załącznik nr 5 - 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)

8.

Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę Ofertę należy przesłać elektronicznie na adres: oferty@ums.gov.pl z dopiskiem:
(ofen (oferta na: Stała konserwacja przepompowni ścieków w Kapitanacie Portu
w Trz w Trzebieży, przepompowni ścieków w Wolinie oraz pompowni ścieków EPS w Bazie
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie) w terminie do dnia 2 lipca 2021 r.
9.

Załączniki do oferty*
1.
2.
3.
4.
5.

załącznik nr 1 – tabela kosztów do formularza oferty,
załącznik nr 2 – formularz oferty,
załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy,
załącznik nr 4 – wzór umowy,
załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy (RODO)

10. Informacje dodatkowe*
1. Płatność po wykonaniu każdego przeglądu serwisowego zgodnie z terminami
określonymi w umowie, w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania faktury.
2. Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego, tabelę kosztów do formularza oferty – załącznik nr 1 oraz
oświadczenia Wykonawcy – załączniki nr 3 i 5 do zapytania ofertowego.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielania zamówienia publicznego.
UWAGA: Pierwszy serwis w obiektach UMS (KP Trzebież, BP Wolin, BON Szczecin)
winien być wykonany do 30 listopada 2021 r.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano cyfrowo/

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

* - o ile dotyczy

