
                              

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 30.05.2019 r. 
 
                                                                                                                         
 
Znak sprawy:  
PO-II.3791.106.19 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
 
GA-IV.3791.9.19.MK(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 na: 
 

1. Tytuł zamówienia  

 „Serwis urządzeń do czyszczenia wód opadowych, roztopowych i ścieków przemysłowych             
z substancji ropopochodnych na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, 
ul. Fińska 5 oraz przegląd i konserwacja urządzeń oczyszczających: separatora i osadnika 
na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c.  

2. Opis przedmiotu zamówienia 

                                                                            

 

I. 

 
          
 Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, 72-602 Świnoujście ul. Fińska 5. 
 

1. Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie usługi serwisowej urządzeń do 
czyszczenia wód opadowych, roztopowych i ścieków przemysłowych z substancji 
ropopochodnych na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu,                 
ul. Fińska 5. w zakresie: 

 kontrole drożności przepływu wód (wlot – wylot), 

 opróżnienie  separatorów i odstojników, 

 usunięcie produktów reperacji i sedymentacji z urządzeń, 

 dokładne mycie  wnętrz urządzeń, 

 kontrolę wnętrz urządzeń pod kontem uszkodzeń mechanicznych, 
a. kontrolę filtra koalescyjnego w separatorach w tym: 

 sprawdzenie poziomu wody przed  i za filtrem, 

 oczyszczenie materiału filtrującego , 

 kontrolę filtra pod kątem uszkodzeń mechanicznych, a w przypadku 
znacznych uszkodzeń lub ubytków materiału filtra, wymiana na nowy. 

 kontrolę automatycznego zamknięcia na odpływie separatora-pływak, 

 zalanie separatora czystą wodą. 
 

2. Sporządzenie protokołu z przeglądu technicznego dwóch separatorów i jednego 
odstojnika, 
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3. Sporządzenie protokołu z czyszczenia urządzeń, 
4. Sporządzenie dokumentu związanego z odbiorem produktów niebezpiecznych                  

z grupy 1305. 
5. Transport materiałów niebezpiecznych do licencjonowanej firmy zajmującej się 

unieszkodliwianiem odpadów. 
6. Urządzenia będące przedmiotem serwisu: 

 Separator AWAS-BK NG80 – 1 szt. 

 Separator AWAS-BK NG6 – 1 szt. 

 Odstojnik AWAS-S 5000 L – 1 szt. 

 Usługa powinna być wykonywana dwa razy do roku w dniach: od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14.00 

7. Serwis będzie wykonywany przez Wykonawcę raz na pół roku w następujących 
terminach: 

 2019 r. – I półrocze  do 30 czerwca 

 2019 r. – II półrocze do 30 listopada 

 2020 r. – I półrocze do 30 czerwca 

 2020 r. – II półrocze do 30 listopada 

 2021 r. –  I półrocze do 30 czerwca 
 

                                                         II. 
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, 71-726 Szczecin  ul. Światowida 16 c 
 

8. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeglądzie i serwisowaniu 
urządzeń oczyszczających: separatora i osadnika na terenie Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c. w zakresie: 

 

 Dojazd serwisu wraz z cysterną asenizacyjną, 

 Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów 
składowych separatora, 

 Kontrolę drożności przepływu ścieków, 

 Przeprowadzenie badania ścieków za separatorem, 

 Całkowite opróżnienie separatora i osadnika, 

 Wymiana poduszek sorbentowych, 

 Wymiana filtrów, 

 Sporządzenie protokołu z wykonania  przeglądu, 

 Sporządzenie dokumentów z odbioru odpadów niebezpiecznych, 
 

9. Urządzenia  będące przedmiotem serwisu: 

 Stejax – P30/s pojemności szlamowej 2,00 m3 

 Stejax – OS 2,5 - 1500 pojemności 2,50 m3  

 Usługa powinna być wykonywana dwa razy do roku, w dniach:  od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14.00. 

 
10. Serwis będzie wykonywany przez Wykonawcę raz na pół roku w następujących 

terminach: 

 2019 r. – I półrocze do 30 czerwca 

 2019 r. – II półrocze do 30 listopada 

 2020 r. –  I półrocze do 30 czerwca 

 2020 r. – II półrocze do 30 listopada 

 2021 r. –  I półrocze do 30 czerwca 
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11.  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. Złożenie wypełnionego oświadczenia Wykonawcy – zał. Nr 3 do zapytania 
ofertowego oraz załącznika nr 2 -  Formularza oferty. 

3. Przy podpisaniu umowy Wykonawca musi okazać się ważną polisą 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
i zobowiązać się do utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres 
obowiązywania umowy. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż    100 000 zł. 

12.  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 5 do zaproszenia  w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

13.  

 

 

 

1.  

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami:  

Mirosław Wojciech Kozik tel.  91 44 03 466, kom. 609 510440, e-mail: wkozik@ums.gov.pl 

14.  Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia 
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). 
 

15.  Miejsce i termin złożenia oferty 

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Urząd Morski w Szczecinie 
Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130                             
w terminie 7 dni  kalendarzowych liczonych od dnia  następnego po dniu publikacji 
zapytania na stronie internetowej Urzędu do godz. 15-tej. z dopiskiem: (oferta na: 
Serwis urządzeń do czyszczenia wód opadowych, roztopowych i ścieków, 
serwis separatora i osadnika) 

mailto:wkozik@ums.gov.pl
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16. Załączniki do oferty*  

 1. Załącznik nr 1 –  Tabela kosztów 

2. Załącznik Nr 2 –  Formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy 

      Wymóg ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. 

      o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za  

prace (Dz.U. z 2016 poz.1256)                                         

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

17.  Informacje dodatkowe*  

 W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną wykonującą działalność zarejestrowaną 
w Rzeczpospolitej Polskiej albo państwie nie będącym państwem członkiem Unii 
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zatrudniającą 
pracowników lub nie  zawierającą umów ze zleceniobiorcami, zobowiązuję się do 
wypełnienia załącznika nr 4. 

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

 
 
 

 

UWAGA: Pierwszy serwis w obu obiektach UMS winien być wykonany do 30 czerwca 
br. 

 

 

  Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego 
                  w Szczecinie 

 
              Zenon Kozłowski 

Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 
                /podpisano elektronicznie/ 

 

  
 

* - o ile dotyczy  
 
 
 
 


