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Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-1/330/17 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

           EŁ-4126/1/1/17 
(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:  
 
Wykonanie remontu i konserwacji masztu antenowego stalowego o H= 50 m przy 
Bosmanacie Portu w Nowym Warpnie (ul. Dworcowa 7, 72-022 Nowe Warpno; woj. 
zachodniopomorskie) 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Wymagany zakres prac: 
a) zabezpieczenie instalacji i urządzeń zainstalowanych na maszcie, w tym urządzeń 
operatora telefonii komórkowej; 
b) wymiana betonowego pierścienia łączącego betonowy fundament z konstrukcją 
masztu oraz zabezpieczenie fundamentu masą konserwującą przeznaczoną do 
fundamentów betonowych; 
c) wymiana skorodowanych śrub łączących elementy podestów i barierek na 
 wszystkich poziomach; 
d) kontrola dokręcenia śrub łączących elementy podestów i barierek na 
 wszystkich poziomach oraz śrub mocujących drabinę włazową do konstrukcji; 
e) czyszczenie skorodowanej blachy okalającej podesty i malowanie jej za pomocą 

farby przeciwkorozyjnej; 
f) czyszczenie skorodowanych wsporników anten VHF dookólnych  i malowanie 

 ich farbą przeciwkorozyjną; 
g) czyszczenie powłok malarskich całego masztu antenowego; 
h) 3-krotne malowanie konstrukcji masztu :  

* farbą przeciwkorozyjną dwuskładnikową – gruntowanie, 
*  farbą przeciwkorozyjną dwuskładnikową –międzywarstwową; 
* farbą dwuskładnikową –nawierzchniową w poziome białe i czerwone 
 naprzemienne pasy (odtworzenie istniejącego wzoru – malowanie 
 przeszkodowe); 

i) zamocowanie przewodu uziomowego doprowadzonego do wspornika 
antenowego na pierwszym podeście; 

j) wymiana  łącznika uziemienia ze śrubą w konstrukcji masztu na nowy łącznik z 
    grubościennej blach miedzianej; 

k) oczyszczenie i oznaczenie barwne (żółto-zielone) listew odgromowych; 
l) wykonanie pomiarów instalacji odgromowych  masztu. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu* 
- Doświadczenie w wykonywaniu konserwacji i remontów konstrukcji stalowych; 
- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. 
 

 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
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Najniższa cena brutto w zł 
 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 
Roman Borek  tel. (91) 44-03-566 

 
6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia 
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy*. 
 

oraz wykaz (min. 3) robót budowlanych w zakresie remontów konstrukcji stalowych 
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentem 
potwierdzającym że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 11.09.2017 r. do godziny 15:00           
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 
Kancelaria Ogólna pok. 130  z dopiskiem „oferta na remont i konserwację masztu 
antenowego w Nowym Warpnie” 

 
8. Załączniki do oferty * 

- wzór umowy 
- zdjęcia masztu –szt. 6. 

 
9. Informacje dodatkowe * 

 - wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 października 2017 r.; 
- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z operatorem telefonii komórkowej 
Polkomtel Sp. z o.o. (którego sprzęt zainstalowany jest na maszcie antenowym) 
dokładnego terminu przeprowadzenia remontu masztu antenowego; 
- płatność przelewem min. 14 dni o daty wykonania usługi i dostarczenia faktury. 
 

 
 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  
 
………………………………………………………… 

 
 

 


