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Zapytanie ofertowe 
 
 

 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,               
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac 
konserwacyjno- remontowych falochronów w Dziwnowie. 
 

1. Tytuł zamówienia: 
 
Prace konserwacyjno-remontowe falochronów  w Dziwnowie. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
1) uzupełnienie zasypu kamiennego w 11 komorach falochronów: 

               -   uzupełnienie jednej pustej komory,  
      - wzruszenie wiszącego kamienia i następnie uzupełnienie zasypu                

w dziesięciu  komorach.  
2) naprawa rozszczelnienia w ścianie parapetu i na nawierzchni poziomej        

o  łącznej długości ~ 10mb. 
 

           3) Prace powinny być wykonane w następujący sposób: 
 

a) szacuje się uzupełnienie łącznie 45 t kamienia. 
b) do uzupełnienia zasypu należy użyć kamienia hydrotechnicznego    

łamanego  o średnicy od 20 cm do 60 cm. 
c) Falochron zachodni – pusta studnia, do uzupełnienia komora zasypowa 

nr II. 
d) Falochron zachodni - kamień w komorach nr I, III, IV, V, VI jest   

zakleszczony (kamień wisi w górnej części komory) należy go wzruszyć 
i po opadnięciu uzupełnić zasyp w danej komorze.  

e) Falochron wschodni - kamień w komorach nr I, II, III, IV, V,  jest 
zakleszczony (kamień wisi w górnej części komory) należy go wzruszyć 
i po opadnięciu uzupełnić zasyp w danej komorze.   

f) demontaż i ponowny montaż krat w jedenastu komorach zasypowych    
w których będą uzupełniane zasypy. 

g) naprawa urwanych prętów nad gniazdem śruby w studni nr XXVI. 
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h) w razie potrzeby Wykonawca naprawi śruby mocujące kraty we 
wszystkich studniach, które były otwierane i zasypywane kamieniem. 

i) Wykonawca zabezpieczy nawierzchnie falochronów przed                                                                                                       
uszkodzeniem w trakcie składowania i sypania kamienia do studni. 

j) naprawa rozszczelnienia w pionowej ścianie parapetu oraz na poziomej 
nawierzchni Falochronu zachodniego o łącznej długości ~ 10mb (przy 
buczku mgłowym), reprofilacja i wypełnienie szczeliny odpowiednim 
komponentem stosowanym w tego typu konstrukcjach. 

k) ze względu na sezon urlopowy i wzmożony ruch pieszych na 
falochronach, teren wykonywania prac powinien być właściwie 
oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Zaleca się umieszczenie odpowiednich tablic informacyjno-
ostrzegawczych oraz zamknięcie wejścia na falochrony w czasie 
odsłaniania studzienek, transportu kamienia i wykonywania prac 
zasypowych. 

l) dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą odpowiadać co do 
jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. 
Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ). 

m) na dostarczone materiały przed ich wbudowaniem, Wykonawca 
dostarczy   Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem deklaracje 
zgodności, aprobaty i atesty w języku polskim dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie oraz gwarantujące prawidłowe ich 
użytkowanie. 

 
 

3. Symbol kategorii CPV  45241500-3   (roboty budowlane) 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy. 
 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić 
będzie najniższa cena  wykonania prac.  

 
6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami będą, Wydział Dróg       

i Budowli Morskich: 
 

1) Grażyna Barańska DBM tel. 91 4 403 490, tel. 605 844 114   
2)  Marek Barwiński DBM tel. 91 4 403 495: 

         
7. Oferta powinna zawierać:  

1) nazwę Wykonawcy, 
2) adres Wykonawcy, 
3) cenę netto, 
4) stawkę podatku VAT 0% 
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5) cenę brutto, 
6) termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy, 
7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy. 
9) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w 
załączeniu). 
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:  
 
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl do 
dnia  1.07.2021 r. –  z dopiskiem „Prace konserwacyjno-remontowe 
falochronów  w Dziwnowie”. 

 

9. Załączniki do oferty –Oświadczenie RODO. 
 

10. Informacje dodatkowe - nie dotyczy. 
 
 
 
 

             Wojciech Zdanowicz 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

 
 
 
 
Załączniki 2: 

1) Wzór umowy 
2) Oświadczenie RODO 

Rozdzielnik: 
1) adresat 
2) a/a 

mailto:oferty@ums.gov.pl

