Szczecin dn. 19.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SPP/20/10/2020/GB
I. ZAMAWIAJĄCY
Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin
NIP: 7010401218, REGON: 146944328, KRS: 0000483523
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu zespołu sanitarnego
w budynku socjalno-biurowym W132a zlokalizowanego na terenie Szczecińskiego
Parku Przemysłowegoj Sp. z o.o. przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie na podstawie
dokumentacji projektowej sporządzonej przez JGInstal Jakub Głuchowski z siedzibą
przy ul. J.U. Niemcewicza 16c/7 w Szczecinie.
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Budynek socjalno-biurowy W-132 A to obiekt budowlany położony w rejonie nabrzeża
"Wulkan". Obiekt pięciokondygnacyjny niepodpiwniczony. Posiada dwie klatki
schodowe oraz szyby windowe zlokalizowane na szczytach budynku. Konstrukcja
szkieletowa, stalowa posadowiona pośrednio, na palach typu "Franki" za
pośrednictwem ław żelbetowych.
Zakres robót:
1. Roboty rozbiórkowe:
1.1 Rozbiórka istniejących ścian g-k oraz odbicie tynków tradycyjnych na ścianach
i sufitach wraz z oczyszczeniem podłoży,
1.2 Demontaż ścianek kabinowych natrysków,
1.3 Skucie płytek ceramicznych, ściennych i podłogowych,
1.4 Demontaż wskazanych w dokumentacji skrzydeł drzwiowych wraz
z ościeżnicami,
1.5 Demontaż wykładzin PCV wraz z progami,
1.6 Demontaż baterii natryskowych oraz wpustów pod natryskami,
1.7 Usunięcie warstwy posadzkowych do konstrukcji stropu.
1.8 Demontaż sufitów podwieszanych i obudów wentylacyjnych
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2. Roboty budowlane i instalacyjne:
2.1
Impregnacja i odgrzybianie.
2.2
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
2.3
Wykonanie izolacji termicznej,
2.4
Wykonanie wewnętrznych tynków renowacyjnych,
2.5
Wykonanie warstw posadzkowych,
2.6
Montaż ścianek g-k, w tym wzmocnionych,
2.7
Montaż okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych,
2.8
Wykonanie sufitów podwieszonych,
2.9
Malowanie, szpachlowanie, gipsowanie ścian i sufitów,
2.10
Montaż armatury sanitarnej,
2.11
Montaż stolarki drzwiowej,
2.12
Montaż odwodnień liniowych łącznie z podłączeniem do kanalizacji,
2.13
Czyszczenie instalacji wentylacyjnej,
2.14
Montaż przepustnic regulacyjnych na głównych odgałęzieniach
wentylacji na linii nawiewnej i wywiewnej oraz lokalnie na odgałęzieniach,
2.15
Demontaż części przebudowywanych kanałów wentylacyjnych,
2.16
Przesunięcie z dostosowaniem wysokości montażu części istniejących
kanałów wentylacyjnych,
2.17
Likwidacja kratek transferowych pomiędzy szatnią i natryskami wraz
z zamurowaniem otworów,
2.18
Montaż nowych, większych kratek transferowych pomiędzy szatnią
i umywalnią waz z powiększeniem otworów w ścianach,
2.19
Montaż kratek transferowych w drzwiach pomiędzy natryskami i
umywalniami,
2.20
Drzwi do W.C. oraz pom. gospodarczych w natryskach – z podcięciem,
2.21
Montaż nowych kanałów wentylacyjnych,
2.22
Wymaina zaworów wentylacyjnych na większe we wskazanych
miejscach,
2.23
Wymiana wentylatorów na nowe o większej mocy elektrycznej w
istniejącej centrali,
2.24
Montaż nowej automatyki sterującej
2.25
Regulacja hydraulicznej linii nawiewnej i wywiewnej.
2.26
Naprawy tynkarsko-malarskie zawilgoconych tynków na ścianach i
sufitach w korytarzach oddzielających zespoły sanitarne od szatni
pracowniczych na I, II i III piętrze budynku oraz przy szachcie wentylacyjnym.
Łączna powierzchnia napraw – 40 m2.
Uwaga: Szczegółowy zakres robót zawiera projekt wykonawczy wraz z
załącznikami oraz książką przedmiarów.
3. Organizacja prac:

Sposób prowadzenia remontu musi uwzględniać etapowanie prac umożliwiające
bieżące funkcjonowanie obiektu z możliwością wyłączania jedynie poszczególnych
kondygnacji. Roboty będą realizowane w 4 etapach, tj;
IV piętro etap 1
III pietro etap 2
II pietro etap 3
I pietro etap 4
Prowadząc roboty na jednej z kondygnacji należy utrzymać pełną funkcjoinalność
pozostałych trzech.
Wykonawca po wykonaniu prac rozbiórkowych winien przewidzieć 3 tygodnie na
osuszenie z użyciem osuszaczy w celu doprowadzenia do wilgodnosci zgodnej z
zaakceptowaną technologią prowadzenia kolejnych robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej
w miejscu prowadzenia robót budowlanych.
5. Obowiązki Wykonawcy, warunki prowadzenia robót:
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

Przestrzeganie wymogów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami
w miejscu prowadzenia robót,
Zapewnienie stałego nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami w
branży budowlanej (kierownik budowy), sanitarnej i elektrycznej (kierownicy
robót) przez osoby posiadającą wymagane w tym zakresie uprawnienia,
Zorganizowanie, oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót,
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych
przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe
w wyniku prowadzenia prac i zobowiązany jest do naprawy i pokrycia szkód
w przypadku ich wystąpienia,
Wszelkie zmiany w zakresie zmiany materiałów i technologii robót muszą być
uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego,
Przed zamontowaniem, wykonawca przedstawi do zaakceptowania 3 wzory
płytek ściennych i podłogowych oraz 3 wzory armatury sanitarnrj do akceptacji.
Po zakończeniu robót
wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
dokumentacji powykonawczej w skład której wchodzą: inwentaryzacja
powykonawcza wykonanych robót, karty gwarancyjne wraz z instrukcjami
obsługi dla zamontowanych materiałów, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty
techniczne, oświadzczenia kierowników budowy i robót o wykonaniu zgodnie z
projektem. Dokumentację powykonawczą należy złożyć w 2 egzemplarzach
(wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym - płyta
DVD).
Roboty budowlane wykonane będą z materiałów dostarczonych przez
Wykonawcę i na jego koszt,

5.10. Wszystkie materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie
na terenie Polski oraz być zgodne z obowiązującymi normami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami,
5.11. Materiał rozbiórkowy jest w całości własnością Wykonawcy robót i podlega
wywiezieniu z terenu Stoczni i utylizacji potwierdzonej wymaganym
dokumentem.
5.12. W związku z realizacją prac w użytkowanym budynku Wykonawca zobowiązany
jest do zabezpieczenia klatki schodowej, windy w przypadku korzystania z niej,
części szatniowej oraz jej codziennego, bieżącego sprzątania.
IV. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Kryteriami wyboru oferty jest:
1. Oferowana cena brutto
2. Oferowana czas realizacji

- waga 80%
- waga 20%

V. INFORMACJE O KRZYSTANIU Z PODWYKONAWCÓW
Korzystanie z usług podwykonawców jest dozwolone.
VI. GWARANCJA
Na przeprowadzony remont w budynku socjalno-biurowym W132a zlokalizowanym
na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. przy ul. Antosiewicza 1
w Szczecinie Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Termin związania z ofertą wynosi: 60 dni.
VII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przewidywany termin wykonania robót 1 rok.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
 być opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy robót, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numer NIP,
 być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie z jego reprezentacją,
 wskazywać okres związania ofertą,
 zawierać termin i miejsce realizacji umowy,

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona:
osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Szczeciński
Park Przemysłowy Sp. z o.o., ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szczecinshipyard.com
wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 06.11.2020 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
O wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu Zamawiający zawiadomi
Dostawców pisemnie lub pocztą elektroniczną.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
Grzegorz Bisek, tel.605 885 561, e-mail: gbisek@szczecinshipyard.com
XII. ZACHOWANIE POUFNOŚCI
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, dokumentów oraz
materiałów, które zostały mu przekazane w związku z przygotowywaniem oferty albo
realizacją umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji, które uzyskał w trakcie współpracy z Zamawiającym, a które ze
swej istoty, celu lub funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku lub mogłyby
narazić Zamawiającego na szkodę lub mogą stanowić tajemnicę służbową, czy
handlową Zamawiającego. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zachowania
w tajemnicy ww. informacji i danych, które w chwili ujawnienia były powszechnie
znane, były znane Wykonawcy przed ujawnieniem i zostały przez niego uzyskane bez
obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz informacje, które muszą zostać ujawnione
ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy lub na żądanie uprawnionych
organów.
XIII. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia procedurę bez wyboru oferty, bez możliwości dochodzenia od niego
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, bez podania przyczyn unieważnienia,
b) wydłużenia terminu składania ofert, bez możliwości dochodzenia od niego
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

