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Zapytanie ofertowe 
 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac konserwacyjno remontowych                       
na Falochronach wschodnim i zachodnim w Morskim Porcie Rybackim w Mrzeżynie. 
 
 
1. Tytuł zamówienia: odtworzenie zniszczonych barierek ochronnych na falochronie 

wschodnim, naprawa nawierzchni betonowej w części głowicowej falochronu, malowanie 
barierki ochronnej i polerów cumowniczych w części głowicowej Falochronu zachodniego 
oraz malowanie polerów cumowniczych Falochronu wschodniego w Morskim Porcie 
Rybackim w Mrzeżynie. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
   1) montaż i malowanie nowych barierek ochronnych z rury ocynkowanej na Falochronie 

wschodnim:  
      - barierki wzdłuż parapetu od strony plaży z rury stalowej Ø 50 mm, jednopoziomowe               

o wysokości słupka pionowego 52 cm, słupki pionowe 47 sztuk x 52 cm = 24.44 m, 
poprzeczki poziome 9 sekcji – razem długość = 79,60 m, łączna długość rury        
(słupki pionowe i poziome) 104,04 m, 

       - demontaż mocno skorodowanej i montaż nowej barierki od strony kanału portowego, 
barierka dwupoziomowa - wysokość całkowita barierki 1.12 cm, rura stalowa                 
o przekroju Ø 65 mm, rzut barierki od góry w kształcie litery L, bok krótszy 0,7 m, bok 
dłuższy 5,30 m, łączna długość rury = 16.48m, montaż słupków pionowych na 
podstawie z blachy przy użyciu kotew klejonych ze stali nierdzewnej, 

    2) naprawa 30 m2 uszkodzonej nawierzchni betonowej w części głowicowej Falochronu 
wschodniego (za schodami), uzupełnienie ubytków i zatarcie pęknięć – ręczna reprofilacja 
betonu, zatarcie rakowin i odprysków odpowiednią zaprawą cementową do głębokości 
od 4 do 8 cm, 

     3) czyszczenie przez szczotkowanie ręczne i malowanie barierki ochronnej oraz 3 szt polerów 
cumowniczych dużych w części głowicowej Falochronu zachodniego – łączna powierzchnia do 
malowania (barierka i polery) – 9,75m2, 

     4) malowanie 10 polerów podwójnych małych na Falochronie wschodnim - łączna powierzchnia  do 
malowania - 5m2 . 

 
Malowanie elementów metalowych farbami nawierzchniowymi do konstrukcji ocynkowanych 
oraz farbami odpornymi na środowisko morskie. Kolorystyka pachołów cumowniczych, 
barierek i kątowników ochronnych, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu                
i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 98.101. 
645, z póź. zm.). Materiały dostarcza Wykonawca. 
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3.  Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy. 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie 

najniższa cena  wykonania prac. 
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami, Wydział Dróg i Budowli Morskich,           

Gł. Specjalista Marek Barwiński tel. 91 4403 495 tel. kom. 605844114. 
6. Oferta powinna zawierać:  

1) nazwę Wykonawcy, 
2) adres Wykonawcy, 
3) cenę netto, 
4) stawkę podatku VAT: VAT 0% – roboty związane z utrzymaniem akwenów portowych 

(Art. 83 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług     
– Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.).  

5) cenę brutto, 
6) termin wykonania zamówienia: do 27 czerwca 2016 r , 
7) okres gwarancji: 12 miesięcy oraz okres rękojmi 3 miesiące ponad okres gwarancji,  
8) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
9) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy – nie dotyczy. 
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 
ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 20 maja 2016 r. do godz. 11.00           
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół                   
ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem „Prace konserwacyjne na  Falochronach 
wschodnim i zachodnim w Mrze żynie”.   
8. Załączniki do oferty – nie dotyczy. 
9. Informacje dodatkowe - nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
                
    4) a/a 
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