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Ogłoszenie nr 500002473-N-20IJ z dnia 06-07 -2017 r.

Szczccin: "Frzebudorł,a kondygnacji I pięfra ipoddasza wrazze zmianą spo§ot}u

użl,tkowan ia,, oraz truclowa podnośnika dlrr niepelnosprawnych w budynl<u przy ul.

i.itolczyriskiej l6l na potrzeby Domu Kultury" OGł,OSZENIE O ZAF4I^F.ZE ZAWARCIA

UMOWY -

Zamórvienie do§,czl,projektu lub programu rvspólfinansow,anego ze środków Unii

[,-u 1,opcj sliiej

nie

['ostępon,a n ie przep rorva dza centra I ny za m aw ia.i ąc1,

Ilie

Postęporł,anie przep rowadza podm iot, któ rem u zamawiaj ący porł,ierzyl/powierą,li

p rzeprowadzen ie postęporvan ia

nie

Fostępow,an ie j est przeprowadzane wspólnie l)rzez za m arviaj ących

nie

Postępowanie jest przeprowadzane rvspólnie z zamnrviit.jącymi z innych państlv

czlonkotvskich Unii Europejskiej

tlic

I nformacj e dodatkorye :

SEKCJA I: ZAMAWIA.IACY

l. l) NAZWA I ADRES: Dom KurltuĘ, " I{lttb Skolwin". Kra.jowy numef identyfikacy.jny

81266345600000. ul. ul. Stołczyńska ]63.71868 Szczecitl, wo.j, zachodniopotllorskie"

państwo Polskii. tel.91 121 80 20, e-rnaii kiubskolr.linź4wp.pl, faks 91 42l 80 18.

.,\dt,es strony interlletowe.i (url): lwi,w.klubskolr,l in.pl

l. 2) IłODZAJ ZAMAWIA.IĄCEGO:
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SEIrcJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ILl) Nazrva nadana zamówieniu przez zamawiającego; "Przebudowa kondygnacji I

piętra i poclclasza wrazze zlllianą sposobu uzytkowania. oraz budorł'a podnoŚnika dla

niepelIlosprawrrl,ch w blrtlyrrkll pfzv ul. Stołczl,risltiej 161 na potrzeby DonlLr 1(ultllrY"

lrrzecl wszczęcienr postępowatlia o Ltdzielenie zalrrotvierria rlie przeprowadzono dialogLr

tecl,inicztregcl

I 1.2) Iłodza.j zamóivienia

I{obot1, brtdowlalle

l1.3) lnlbrmacjtt o możliwości slłładania of'ert częściowych:

Zanrórvienie ptldzielone jest na części:

'Iirk

Ofer§ lub rvnioski o rlopuszczenie do udzialu rv ptlstępowaniu można slr|adaĆ rv

odniesieniu do:

tvlko.jednej części

Ntaksl malna liczba części zamówienia, na które tnoże zostać rrdzielone zamówienie

j ełl nem u rvy lłonawc1, :

l

l1.4) Krótki o;lis przedmiotu zamórvie nia (v;iclkośc,:ctkre,s, rorlzuf iilośc tlo,s,lctll', u,slug lub

ro b ó t b u d o1,1, ! tt n),c h l tt b o krc,ś lc n i e z a p o łr : e b av, a n i ą i w.)l p i1 gą |1 1,

Określeliie w ielkości lub z.ali,resu zanlówienia: 1 , l)rze dnliotenl zatni,;wienia jest przebltdowa

kclrrclygnac.ii I piętra i podclasza wrazzę zmianą sposobu uzytkowanlaoraz budowa

poclnośrlika r_,lla nicpełnosplawnyclr w,buclr,rrkl] przv rrl, Stołczyliskie,i 161 rra potrzeby Dot-lll-t

l(Lrltrrry, z poclziałerrr lra nize.i opisarle etapy: . etap I obe.imLrjący wszystkie robotY

bLlcloivlar-ie opisane, li,prz;,w,ołarrej w SIWZ doI<ttnlentacjipro.iektc)we,i;, etap iI obejrnu.jący

clclstawę i moiitaż_ dzwigu zgodnic z prz;.wołaną w SlWZ dokunretltac.ją projektową, 2.
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Zakres zanlowienia został określony, szczcgoło\\/o w clokumentacii projektowe.j i obejmuie

w szczegolnclści w5,tnagania clotyczące rłykolratlia i ocibioru robótz\Nlązarrych z

przcbudową kond_vgnacji I piętra i poddasza wrlz ze znrianą sposobu uzytkowanla oraz

budowa podnośnika dla niepełnosprawtlych rr btrci1llltLl pf1\, Lrl. Stołczyriskiej i61 rv

Szczecinię na potrzeby l(lr_rbu Seniora wg dokurnentacji buclowlanej. Przewidlr.je się

clobudowę pł,vty, 1ilnclarnentowe.j podszybia i montaz dzwigu dla osob niepełnosprawnyclr

\Ntaz z robotartii towarą/szącytni oraz przebudowę i pietra i wydzielelrie pomieszęzęnia

wen§,latorni z pocldasza rrier_lzy,tkowego buclynku, Zakres z,anlówielria nie obe.inlrrie

w,/p()siizenia oltreślonęg0 w doltunletrtac.ji pro.jektor,l,c.j 3, \\,arunki lealizac.ii zirlrlówienia:

1) Roboty będilce przccltlliotctll zalllolvięnia nalezy w)lkonac zgoclnie z, pro.jektarłli.

specl,fikac.iami tęchrricznymi lĘ,konania i odbion"r robot, postanowienianri umowy,

plzepisami pra\,va bltciowlanego. warttrikar-lli tecluiozlrynli, llornranli orazwiedzą

teclrniczną. zasadanri sztLlki brtclou,latre,i i wyrlogami poczvllititlycll urzgoclnień, 2)

Przednriary lobot są dokltrnelltetrr pomocniczvnl opisLr przedrliotu zamorvierria i rlie

stlttlolłią poclstaw_ł, realiz,acji przedrliiotlt zanlorł,ienia. Przeclnriary robot nie są podstawą

sporządzeniaprz,ez wykotravl,cę wyceny" a ma,ją.jedl,rrie chirrakter pomoct-ticzy,

infbrnracljrr1. Ilość i zakres prac wy,,kazŁilly w pt,zecltlliat,itch rcibcit nie.jest w,żaclnyn-r

stopnitr wiązący dla wykonawcy. Wykonawca plzy wycenie robot nie nlrtsi korzystac z

zatącztłrtych do SlWZ przedrlliarow l,ob<it oraz nroze .je rnodylikorvać. 3) Wy,konawca

zobolr iązar11,.iest do prowadzetlia prac z należylą slarannością, zorgan|zować dla własrryclr

potrzeb zaplecze budowy t zapIecze soc.ialne. magazynovve oraz odpowiednio oznakolvać i

zabezpieczyć nrie.}sce prowaclzenia robot. 4) Stosorvane trlateriały n]Ltszą odpoiviadac

w_vnlogonl wyrobclr,l dopuszczot,tych do obrotu i stosowitltia w budorł,nictwie. oltreślonym

w itslawie Pralvcl buclowlane. 5)Nazwy własnc zaw,arte w dokumentacjiprzetargowe.j są

przykładowe. Zamawia.jący dopuszcza zastosow,anie rrlateriałow. prodr,rktów itlrządzeń

rór,vnowazni,ch pod ił,arrtnkiel1-l ^,że zapropollowalle llrateriały i produkty będą

oclporviadały pocl względem parametrow rowllow.lzllości llatel,iałonr/produktonr i

Llrząclzc,niotn rł,skazatly,n1 pr7-ez, zarrrawia.iącego.W przypac,lku zaoferowatlia

tllatcriitlorv/produkt(llv l urztlcIz.eń lownowazlly ch wykor]awcA jest zobor,l,iąz,any załączllc

clo tlf'eltv o;lis lrlalerialorv/prodrrktorł,iLtrząc-lzen rtilł,t,lowazI,I),ch o ktor.vch nlo\\it1 w

Rozclziale V pkt 5 ppkt 3 SlWZ, W takim przyptłdkLr tralezy podac w olercie rTazivy i opis

produktóił, rórł,trowazny,clr,6) Wvkorrarł,ca ivsl<azc rv ol'ercie- cerrolł,ej prodLrcenta ityp

j;:t; 0ó.07.20l7. ll;"14
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()f'ero\Ą,allego dzwigu oruz,złoż,y ośrviadczenie. ze ofcrowarły dzwig spełnia \.v),lllogi

określone w SIWZ idokunlentac.ji pro.iektowej,7) Wszystltie nrateriały i urządz,cllia

Lrzy,te do realizac.ii przedmiotl_t zamowietlia nruszą pclsiadac stosowne atesty. aprobaty

lechniczlle. deklarac.ie zgoclności bądz irrrrr, c1ol<ltnlr,llt1, potwierclzające ich dopuszczenie

clo clbrotu i powszecłlnego stosowatlia rv budownictwię oraz posiaclac akceptację

z,aniaił,i a.i ące go. B ; ki eroivan i e robotan-r i będzie sprawowan e przez pracowni kow

wyl<onawcy posiada.jącl,ch odporviednie uprarł,tlienia buclolvlane. Znrial'ia osob

pełrriących tirrrkcjc tradz,oru techniczlrego na buclowie w stost-tt-tkl"r do wykazu zawartego

rv ol-ercie, a takze lł tlakcic tI,ił,allia btlclorłl,wylxaga ktrzdorazowej akceptac,ii i

zatrł,ieldzeniaprz,ez zarrrawiającego. 9) zarlawiający w}maga zatrttdnierriapruęz

rvykonawcę lub podivykonawcę na podstawie Ltllltllv1, o pracę osób wy,}<or'u_jącl,ch

cz1,1rntlści tv zakresie realizacii zalrrorł,ienia. n()szące znal-niotla stosulrku pracy w

l,tlztllltictlitttlrt.22 § 1 ustarł,v z,dnta 2ó czerri,ca 1974r. - I(ocleks pracy (Dz, LI zŻ014

|,. poz, 1502, z pożn. zn.)- Przez rrawiązalrie stosutrkit pracy pracow,nik zoborviązuje się

do ivykonywania pracy określonego roclzaju nalzęQz pracodawcy ipod jego

kierolvnictrvęlll oraz w rrlie.jsci-r i czasie wyznaLlzonyrn przę7, pracodawcę. a pracodawca

_ c1o zatrudrliania pracorvrlika za \rynagroclzeniein. Wyrrlog nie clotyczy santodzielnych

l-unkciilv brtcloił,llictrł,ie. 10) Zatrudrrienie. o ktor;,tl ll-}o\\i.t lł pp[it 9. porvinno tfwac

przez, cał1 okres realizac.ji zanrowienia. 11) Na kazcle ządanie zamawia.jącego

wykotral,vca zobowiązttje się pLzeclstarłić dclwody z.atrudlrienia na podstawie unlowy o

pracę osób. o ktoryc}r nlowa w pkt 9, i2) Wykotlawca.jest zobowlŁlzany do prowadzenia

ro|-lot ti spclstib.]ali rra.jnlnie.j rrciązlivvy dla uzl,tkouni]<a tlbrcl<tr-l, \Ą1 sposób llic

zakloc;l.iąc1, tl.rrrkcjot-lorł,ania obiektu plzl,cl'oclni a takze by nie zagrażał bezpieczelistwu

osob przebywającyclr rv budynku przycllodni, 13) \ł'ykonawca jako wytwarzając,v

oclpadv zobowi ązar-ry .j est do przestrze gania przep i sow prarvrry ch wy n i kaj ących z

llaslępu.iąc},ch ttst;tw,; a) lrstalłl,z drTia 27 I<r,vietllia 2001 r. plaw,o ochronl,śroclorviska

(t.j,Dz.|,'.z2l)l3r.poz, l232),b)Lrstarv1 zdr-rial4gruclrlia2012r,ooclpadach(t,.j.

Dz.U.z2OL3 r, poz,21 zpożtl. znr.). W1,1lrienione przepisl,prawlle wykotlawcit

zoborviązany,.iest stosowac 7,ltrvzględnietliel,tr erventLralnych zmian stanu prawllego.

Wl,kotraił,ca w tlai<cie realizac,ji zanlowienia nla obowiązek w pierwsze.j kolejtlości

pocld;illia rvszelkich oc,lpadów budorvlanyclr odzvskorł,i. a.ieźcli zpl,zycz>|11

tecllnoiogiczlllch.jest on rrietliozliwy ]ttb nietlzasadniorly z pl"/,yczyn ekologiczllych 1r-rb

4 z,6 06.07.20 ]7. ] i:41
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ekonclmiczll.ych, to wykollawcazobowiązany.iest clo przekazania powstałych

odpadclr.l, do unieszltodliwienia. Wykonarł,c a z,obowiązarly .jest rtdokunlentowaĆ

zanawia.jącenltl sposób gospoclalow;rnia ty,rli ocipadarlri. jako wat'unek dokorrarlia

oclbioru końcowego realizorvanego zalllu\\iellili. 4, Warltrrki rrbezpieczetria zawarte są

w umowie stanowiącej załączntk nr 2 do niniejsze.i SIWZ, 5, Do obowiązkow

twkonawcy należy lowtriez: 1) protokolarlre prze.jęcie od zanlawlającego terenu

Lobót. 2) zorganiztlw,anie z,ap|ecza robót i z.ap|ecza soc.jaInego dla własnyclr potrzeb,

3) z,apewniellie oclrrolry niienia zrrajdurjącego się na tęręnie robot. 4) zapewnienie

warun]<ów bezpieczeństw,a i oclłrony przcciwpozarowe,i. oplacowanie planrr

bezpieczeńslrva i oclrron1, zdrowia z irwzględrrienienl specy,fiki robilt objętych

zanlow.ięniern. 5) utrzymanie porządku na tet,ęnie robót w czasie realizacji

znlowielria _ 6') o,znaczenic terenrt robot or.tz odpor,viedllie oznakorvanie.

z,abezpieczenie nrie.isc prowadzetria robot" wy,grodzerrie stref rriebezpieczr-rych -

zgoclnie z oborviązr_rjącyrlli przepisanri, 7) przeclłożęnie 7,anawia.iącernu. w dtliLr

zalvarcia Llnlow\,. harmonogramu rzęczolvo - f'inansowego wykonania zalnowietiia

tllvzglę:drlia.jącego" iz c,lata rozpoczęcia lłt,konl,r.vania robot nastąpi z dniem

wprotł aclzenia tra obiekt,

lt.5) Głownl,Kod CPV: 45000000-7

l)oclatkowe koci1, CI)V:

45il1000-8,

4526]j00-4.

4526ż3l0-7.

45262.500_6"

45320000_ó,

4543 l 000-7.

4542 1 000_4.

45442101-1.

45450000-6.

453l3100-5

lI.6) Całkorvita wartość zamówienia (lezeli zcłtllttll,iłłjclc.y 1łodajc informacf e cl

ll, ttt, to ś c, i za nl óu, i e n i u ) :
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\Ą'artość bęz \/AI:

\\ all.rta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tlab udzielenia zamówienia:

Zitnlorvienie z wolnej ręki

III.2) Podstawir pralvna

Postęporvanie wszczętę zostało na podstawie 67 urst, 1 pkt 4 irstawy Pzp.

lII.3 l]zasadnienia wytloru trybu

Nalez1, poclac uzasadllienie laktyczne i prai.ltre rłyboru trybtr oraz rvy'jaŚnic.

cllaczego udzielenie zalrlowienia jest zgodrle z przepisarrli:

w postępo\\,atritt prow,adzotlynr uprzedrlio w trybie przetafgLl rrieograniczonego

nie wpłynęła - rv wymagan),rrr terminie - żadna ot-erta cenowa; postępowanie

zostało ulriewazlriol1e w oparciu o art, 93 irst i pkt 1 ltstztwy,

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMOWIENIA

DoM Kt x.,Tt R'Y
"Klrrb §kolwin"

?1-868 §zczecin, uł. Stołcryńska 163 I}IBĘSTOR
tel.914Z1 s0?0;tęl./fax91 421 8CI t8 lW
ł{IP 8§12851834 Regon 812663456 Adań'kiinorowski
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