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Urząd Morski w Szczecinie
Wydział Dróg i Budowli Morskich
tel. 91 4403 259 (454)
fax. 91 4403 359
DBM-63253/3/17a/2015

Szczecin, dnia 6 sierpnia 2015r.

PO-II-379/ZZP-2/148/15

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Urząd
Morski
w
Szczecinie
zaprasza
do
złożenia
na odmulenie rowów odpływowych pola refulacyjnego Mańków.

oferty

cenowej

Prace obejmują mechaniczne odmulenie rowu opaskowego o długości 2700 m od jego
ujścia do rzeki Krępa do północnego krańca pola. Odkład urobku do wnętrza kwatery pola.
Warunki realizacji zamówienia
W związku z usytuowaniem pól refulacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatów
przyrody, Wykonawca musi przestrzegać stosownych przepisów prawnych dotyczących
ochrony gatunkowej zwierząt oraz rezerwatu przyrody. Jest odpowiedzialny za wszelkie
szkody w środowisku przyrodniczym, wynikłe w trakcie prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie transportu
pracowników i sprzętu na miejsce prac.
Wykonawca musi uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na
przemieszczanie się pracowników przez obszar rezerwatu Olszanka, lub zapewni sam
transport wodą. Natomiast transport sprzętu jest możliwy tylko drogą wodną, zgodnie z
obowiązującym pozwoleniem wodno – prawnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zatrudnionych przez siebie
pracowników i stosowanego sprzętu i narzędzi.
Termin wykonania prac do 10 września 2015 r.
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia,
- oświadczenie akceptacji warunków realizacji zamówienia
- kopia protokołów odbioru min. 2 prac podobnych do przedmiotu zamówienia
Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena wykonania prac.
Podatek VAT=0% (roboty związane z utrzymaniem torów podejściowych i akwenów
portowych (Art. 83 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług Dz. U. z 2011 r Nr 177, poz. 1054 z późn. zmianami).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godz.1200 w
pokoju 110 w siedzibie Urzędu przy Pl. Batorego 4 w Szczecinie.
Kopertę należy opisać:
Oferta na odmulenie rowu opaskowego na polu refulacyjnym Mańków..
Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: pan Jan Kraska, tel. 91 4403 259,
kom. 609 027 227 oraz pani Aleksandra Sajewicz tel. 91 4403 358, w godzinach 8.00 14.00 w pokoju 212 lub 213 Urzędu.

