Szczecin, dnia 30.06.2020 r.
Zapytanie ofertowe Nr SSZ/20/06/2020/GB
I. INWESTOR
Stocznia Szczecińska Sp. z o.o.
ul. Antosiewicza 1
71-642 Szczecin
NIP: 701-040-12-18, REGON: 146944328, KRS: 0000483523.
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu otwartym na:
„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu z przebudową
budynku biurowego O-35”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1.
Stan istniejący
Budynek biurowy wykonany w technologii tradycyjnej. Składa się z pięciu pięter; dwóch
pełnych kondygnacji, piwnicy, poddasza i strychu. Dach mansardowy, czterospadowy,
pokryty dachówka ceramiczną. Rok budowy 1914.
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej
pełnej. Stropy miedzypiętrowe żelbetowe monolityczne. Elewacja z tynku cementowo
wapiennego, cyklinowanego. Cokoły z lastriko płukanego. Schody żelbetowe monolityczne.
Stolarka okienna drewniana. Posadzki wykończone wykładzinami PCV i dywanowymi, w
sanitariatach płytki ceramiczne.
Budynek wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania,
elektryczną, teleinformatyczną, wentylacyjną grawitacyjną i mieszana, kanalizację
deszczową. W 2019 Szczecińska Energetyka Cieplna wybudowała węzeł cieplny, który
znajduje się w piwnicy budynku.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1.
Wykonanie projektu remontu z przebudową w skład którego wchodzą następujące
opracowania;
a) inwentaryzacja architektoniczno-budowlaną
b) ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku
c) uzyskanie mapy do celów projektowych
d) inwentaryzacja zieleni,
e) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - jeżeli
będzie konieczne,
f) projekt koncepcyjny (zawierający: rzuty kondygnacji, opis techniczny),
g) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu
wykonawczego, w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji
obiektu oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu,
 projekt zagospodarowanie terenu,
 projekt architektoniczno-budowlany,
 projekt konstrukcyjny,
 instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne,
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 projekt instalacji sanitarnych; zewnętrzne i wewnętrzne; ogrzewanie grzejnikowe, CWU
przygotowana lokalnie, chłodzenie i wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie / hybrydowa
 projekt instalacji zabezpieczającej budynek przed zalewaniem piwnic spowodowanym
wysokim poziomem wód gruntowych
h) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu, scenariusz zdarzeń pożarowych,
i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie
branże)+wersja elektroniczna (format pdf),
j) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia
oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę
nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz
pozwolenia na użytkowanie obiektu,
2.2.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
a) przedmiar robót; wersja papierowa + wersja elektroniczna (format; pdf i ath),
b) kosztorys inwestorski; wersja papierowa + wersja elektroniczna (format; pdf i ath),
oddzielne dla poszczególnych branż – opracowane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
c) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające z
kosztorysów inwestorskich

2.3.
Przedmiot zamówienia obejmuje również;
a) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
b) przekazanie dokumentacji projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i
dwg.
c) w razie potrzeby przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Inwestora o
odstępstwa od przepisów budowlanych (przygotowane przez Projektanta w terminie
do 2 tygodni od zawarcia umowy stosowne kompletne wnioski z wymaganymi
załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),
d) wszelkie materiały niezbędne do opracowania projektu Projektant pozyska we
własnym zakresie i na własny koszt.
e) przeniesienie na Inwestora praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie objętym umową,
f) raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile będzie wymagany,
g) Wszystkie potrzebne uzgodnienia powinny być załączone do każdego egzemplarza
projektu,
h) Projektant przedstawi Inwestorowi do akceptacji swoją koncepcję przebudowy. Po
zatwierdzeniu koncepcji Projektant może przystąpić do dalszego projektowania
i) Wszelkie materiały niezbędne do opracowania projektu Projektant pozyska we
własnym zakresie i na własny koszt
j) Propozycje opracowanych przez Projektanta rozwiązań projektowych wymagają
akceptacji Zamawiającego w formie protokołu,
k) Inwestor ma prawo wglądu w materiały projektowe oraz prawo wnoszenia uwag do
proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy,
l) Wystąpienie w imieniu Inwestora o wymagane uzgodnienia, opinie oraz pozwolenia i
zgody w tym pozwolenie na budowę.
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2.4.
Przewidywana funkcja budynku:
a) Kondygnacje; parter, 1 piętro i 2 piętro
Pomieszczenia przeznaczone na biura. Na każdej kondygnacji należy zaprojektować
sanitariaty oraz pomieszczenie socjalne.
b) Piwnice
Pomieszczenia pomocnicze, techniczne i gospodarcze,
c) Strych
Przestrzeń techniczna.
3. Zapytanie uzupełniające do realizacji w tego postepowania.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji na podstawie dokumentacji projektowej
objętej przedmiotem umowy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin
realizacji
zamówienia
90
dni
od
uzyskania
przez
projektanta
akceptacji Zamawiającego wstępnej koncepcji modernizacji. (wstępną koncepcję
modernizacji w formie graficznej oraz opisowej projektant przedstawi Inwestorowi w terminie
21 dni od daty zawarcia umowy). Termin nie obejmuje uzyskania pozwolenia na budowę.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
 być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania.
 być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta
musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą
maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe
usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną,
 być opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę Projektanta, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer NIP,
 być podpisana przez Projektanta,
 wskazywać okres związania ofertą,
 zawierać inne kryteria (parametry) wskazane w zapytaniu ofertowym,
 wykaz wykonywanych usług w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania
ofert.
 podpisane zobowiązanie Projektanta do uzyskania pozwolenia na budowę, w
przypadku wyboru jego oferty do realizacji, w cenie ujętej w formularzu ofertowym,
 podpisane przez Wykonawcę zawarcia umowy pełnienie nadzoru autorskiego nad
realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej,
w cenie ujętej w formularzu ofertowym.
Uwaga: nadzór autorski będzie przedmiotem odrębnej umowy, po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego projektu do realizacji.
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V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona:
osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
Stocznia Szczecińska Sp. z o.o., ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin
wraz z wymaganymi dokumentami lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
gbisek@stocznia-szczecinska.pl do dnia 17.07.2020 r..
2. Złożenie oferty drogą elektroniczną będzie uznane za skuteczne, jeśli będzie polegało na
przesłaniu obrazu (np. skanu, kopii) dokumentu opatrzonego podpisem osoby/osób
uprawnionej.
3. Projektant może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Inwestor może żądać od Projektantów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Inwestor dokona wyboru Projektanta spośród ofert nie odrzuconych uwzględniając nw.
kryteria wyboru:
1) cena oferty brutto,
2) termin wykonania projektu,
3) długość okresu rękojmi na wykonaną dokumentację.
UWAGA: Okres rękojmi na wykonaną dokumentację nie mniejszy niż 36 miesięcy.
4) posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek zostanie spełniony, jeżeli Projektant
wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1
usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego)
o podobnym charakterze.
2. Inwestor udzieli zamówienia Projektantowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza tj. uzyska najwyższą ilość punktów będącą sumą punktów przyznanych
Oferta, która otrzyma najwyższą sumaryczną liczbę punktów będzie wybrana jako
najkorzystniejsza:
3. Projektant pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Inwestor może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VII. ZACHOWANIE POUFNOŚCI
Projektant oraz Inwestor zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji,
dokumentów oraz materiałów, które zostaną mu przekazane w związku z
przygotowywaniem oferty albo realizacją usługi. Projektant zobowiązuje się również do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w trakcie współpracy z
Inwestorem, a które ze swej istoty, celu lub funkcji nie są przeznaczone do powszechnego
użytku lub mogłyby narazić Inwestora na szkodę lub mogą stanowić tajemnicę służbową
czy handlową Inwestora.
Obowiązek ten istnieje zarówno w razie nawiązania ewentualnej współpracy jak i
też jej nie podjęcia.
VIII.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
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Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz w formie elektronicznej
e mail. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia mogą być przesyłane w formie
pisemnej lub e- mailem na adres dkujawski@stocznia-szczecinska.pl
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:
1. Pan Dariusz Kujawski – sprawy handlowe, tel. 91 810 2953 /mob. +48 885 890 318,
e-mail: dkujawski@stocznia-szczecinska.pl
2. Pan Grzegorz Bisek – sprawy techniczne, tel. 91 810 2905 /mob. +48 605 885 561
e-mail: gbisek@stocznia-szczecinska.pl
IX. INNE
1. Inwestor zastrzega sobie prawo do:
a) nieprzyjęcia oferty, bez możliwości dochodzenia od niego jakichkolwiek roszczeń z
tego tytułu, bez podania przyczyn braku wyboru oferty,
b) wydłużenia terminu składania ofert, bez możliwości dochodzenia od niego
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu,
c) nierozstrzygnięcia postępowania i wyboru jakiejkolwiek oferty bez uzasadnienia.
2. Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 KC i nie może samodzielnie
doprowadzić do zawarcia umowy.
3. Do zawarcia umowy niezbędne jest przeprowadzenie negocjacji i złożenie zgodnych
oświadczeń woli stron.
X. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik Nr 2 – lokalizacja bud nr 42
Załącznik Nr 3 – widok budynku
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