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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECIN łE 

71 — 455 Szczecin, ul. Arko ńska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274 

AT.070.47.2018 
	

Szczecin, dn. 29.03.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 

Dotyczy: wykonania robót budowlanych w zakresie rozbiórki i likwidacji obiektów 
budowlanych i budynków z towarzyszącą  infrastrukturą  oraz z elementami znajduj ącym si ę  
w ich otoczeniu, usytuowanych na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w lokalizacji A. Soko łowskiego 11, dzia łka 2/9 obręb 4015 Dąbie, wraz 
z wywozem z terenu szpitala odpadów i elementów rozbiórkowych, ich zagospodarowaniem 
lub utylizacj ą . 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 
ul. Arko ńska 4, 71-455 Szczecin, NIP: 851-25-37-954 
http://www.spwsz. szczecin. pl   

tel. (91) 813 90 00, fax (91) 813 90 09 

2. TRYB POSTEPOWANIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Powy źszy przedmiot zamówienia 
jest zwolniony ze stosowania proceduty ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówie ń  
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. g i h. 

2.2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiaj ącego i Wykonawców w postępowaniu 
zastosowanie mają  postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, za ś  w 
sprawach w nim nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 t.j. ze zm.). 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki i 
likwidacji obiektów budowlanych i budynków z towarzysz ącą  infrastrukturą  oraz z 
elementami znajduj ącym się  w ich otoczeniu, usytuowanych na terenie Samodzielnego 
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w lokalizacji A. Soko łowskiego 11 
działka 2/9 obręb 4015 Dąbie, wraz z wywozem z terenu szpitala odpadów i elementów 
rozbiórkowych, ich zagospodarowaniem lub utylizacj ą  następujących obiektów 
budowlanych tj.: 

I.Budynek kotłowni ze stacj ą  uzdatniania wody oraz łącznikiem. 
Il. Skład opału 
Ill. Zraszania ż uż la 
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IV. Magazyn na sk ładzie opa łu. 

Szczegółowe wytyczne zawarte s ą  w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszego zapytania, oraz za łącznik nr 3-Charakterystyka obiektów do przeznaczonych do 
rozbiórki. 

Zamawiaj ący wyznacza na dzie ń  04.04.2018 r. na godz. 10:00 termin wizji terenu obj ętego 
przedmiotem zamówienia. Pocz ątek spotkania odb ędzie się  przed budynkiem administracyjno-
gospodarczym 11 E 

Nazwy i kody dotycz ące przedmiotu zamówienia okre ś lone we Wspólnym S łowniku Zamówie ń  
Publicznych (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: 

4.1. Wykonawca wykona przedmiot umowy obję ty niniejszym zamówieniem w terminie 
wskazanym w ofercie (kryterium termin wykonania us ługi) 

4.2. Termin wykonania rozbiórki wszystkich obiektów wraz z uporz ądkowaniem nie może być  
dłuźszy niż  150 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 

4.3. Wykonawca przeka że protokolarnie Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie 
określonym w umowie. 

4.4. Odbiór prac przez Zamawiającego będzie potwierdzony protoko łem odbioru. 

5. WYMAGANE DOKUMENTY: 

5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne za świadczenie o wpisie do ewidencji 
dzia łalności gospodarczej, jeźell odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji dzia łalności gospodarczej (w przypadku wykonawców wyst ępujących wspólnie 
ww. dokument składa kaźdy z wykonawców), wystawiony nie wcze śniej niż  6 miesięcy przed 
upływem terminu sk ładania ofert. 

5.2. Prawidłowo wype łniony Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik do zapytania. 

5.3. Potwierdzenie nale żytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed up ływem terminu 
składania ofert, a jeźeli okres prowadzenia dzia łalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej 2 zleceń  dotyczących wyburzenia budynków o wysokości min. 12,0 m każdy 

wraz z podaniem ich warto ści, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zosta ły wykonane, oraz za łączeniem dowodów określających czy te us ługi zosta ły 
wykonane (lub są  wykonywane) należycie, przy czym dowodami, o których mowa, s ą  
referencje b ądź  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us ługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych - są  wykonywane. Jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska ć  
tych dokumentów, Zamawiaj ący dopuszcza przyjęcie oświadczenia wykonawcy, a w 
przypadku zleceń  okresowych lub ciągłych (nadal wykonywanych), referencji b ądź  innych 
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dokumentow potwierdzających ich nalezyte wykonywanie, przy czym dokumenty te powinny 
być  wydane nie wcześniej niż  3 miesiące przed up ływem terminu składania ofert 

5.4. pełnomocnictwo (w przypadku podpisywania oferty przez osoby( ę) niewymienione( ą) w 
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy); 

5.5. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub aktualn ą  informację  z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Dzia łalności Gospodarczej (nie starszy niż  3 miesiące przed up ływem terminu 
składania ofert); 

5.6. Jeźeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić  , źe 
będzie dysponowa ł  zasobami niezb ędnymi do realizacji zamówienia. W szczególno ści za 
dowód uznaje się  pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezb ędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu. 

5.7. op łaconą  polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzia łalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sum ę  ubezpieczeniową  nie mniejszą  niż  400 000 zł  na wypadek 
pokrycie ewentualnych roszcze ń  wynikających za powsta łe szkody wynikłe w toku realizacji 
zamówienia 

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Ę  ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI: 

6.1. W przypadku przekazywani9pferly b ądź  innych d9kumentówi  lub zapytań, należy przesyłać  je 
za pośrednictwem e-mail:  /WP.W0k,S.4Cee.410/ifub /412-/ ,  64170›.:4 Si-Ctel.. ■ 4/./ 

6.2. Kaźdy Wykonawca moźe zwrócić  się  do Zamawiającego z wnioskiem o wyja śnienie treści 
zapytania ofertowego. 

6.3. W przypadku rozbie żności pomiędzy treścią  zapytania ofertowego a treścią  udzielonych 
wyjaśnień, jako obowiązującą  należy przyjąć  treść  pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

6.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany treści niniejszego zapytania przed up ływem 
terminu składania ofert. 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

7.1. Wykonawca może złoźyć  tylko jedną  ofertę . 

7.2. Zamawiający nie dopuszcza sk ładania ofert częściowych. 

7.3. Zamawiający nie dopuszcza sk ładania ofert wariantowych. 

7.4. Ofertę  należy sporządzić  w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7.5. Oferta musi obejmowa ć  ca łość  przedmiotu zapytania ofertowego. 

7.6. Oferta powinna być  podpisana przez Wykonawcę  lub osobę  upoważnioną . Wszelkie zmiany 
w treści oferty powinny być  podpisane i parafowane. 

7.7. Oferta powinna zawiera ć  wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
któtych mowa w zapytaniu ofertowym. 

7.8. Każdy dokument składający się  na ofertę  powinien być  czytelny. 
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7.9. Oferta, dla kłotych Zamawiający okreslił  wzoty w tormie za łącznikow do niniejszego 
zapytania, winna być  sporządzona zgodnie z tymi wzorami co do tre ści. 

7.10.Wykonawca mo że wprowadzić  zmiany do złożonej oferty lub wycofać  ofertę  wyłącznie przed 
up ływem terminu do skłania ofert. 

7.11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT: 

8.1. Oferty nale źy składać: 

8.1.1. osobiście w Kancelaril Zamawiającego tj. Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Szczecinie, znajdującej się  przy A. Soko łowskiego 11, 
codziennie w dni pracy Zamawiającego, w godzinach 7:00 — 14:35, 

8.1.2. za pośrednictwem poczty na adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie, ul. A. Soko łowskiego 11 , 70-891 Szczecin. 

8.1.3. pocztą  elektroniczną  na adres;  *łac-eq,:aży...82caciAl.p/ 
8.2. Termin sk ładania ofert up ływa 09.04.2018 r. o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny 

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wp ływu ofert do Zamawiającego, nie zaś  
data jej nadania przesy łką  pocztową  czy kurierską  lub wysłania pocztą  elektroniczn ą . 

8.3. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie nie będą  rozpatrywane i 
zostaną  zwrócone Wykonawcom. 

9. WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA: 

9.1. Cenę  ofertową, obejmującą  ca ły zakres zamówienia, naleźy podać  w druku stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

9.2. Cena podana w formularzu b ędzie ceną  ostateczną . 

9.3. Cena ofertowa winna być  wyraźona w PLN z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. 

9.4. W ofercie należy podać  ceny netto za poszczególne zadnia wraz z cen ą  łączną  (netto i 
brutto), 

9.5. Ceny okre ślone przez Wykonawcę  zostaną  ustalone na okres ważności umowy i nie b ędą  
podlega ły zwiększeniu. 

10. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI: 

10.1.Podstawą  wystawienia faktury b ędzie protokolarny odbiór prac przez osob ę  upoważnioną  ze 
strony Zamawiającego. 

10.2.Wynagrodzenie p łatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej na podstawie protoko łu 
odbioru końcowego faktury. 

11. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

11.1. KRYTERIUM: 

Cena - 70% 
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Czas realizacil - 30/0 

Za najkorzystniejsz ą  uznana zostanie oferta, która uzyska najwy ższą  liczbę  punktów przy czym w 
ramach kryterium „cena" najwyższą  ilość  punktów uzyska oferta, w której ró żnica pomi ędzy oferowan ą  
ceną  za odkup surowców i oferowan ą  ceną  netto za wykonanie robót b ędzie stanowi ć  największy 
uzysk dla Zamawiaj ącego lub przyniesie najmniejsz ą  stratę  (w przypadku warto ści ujemnych). 

12. OCENA OFERT: 

12.1.Treść  ofert musi odpowiada ć  treści niniejszego zapytania ofertowego. 

12.2.Zamawiający dokona oceny ofert pod wzgl ędem formalnym i zgodności z niniejszym 
zapytaniem ofertowym. 

12.3.0ferta zostanie uznana za niewa żną, jeś li: 

12.3.1. przedłożone przez Wykonawcę  dokumenty nie będą  potwierdza ć  spełniania warunku 
udziału w postępowaniu, 

12.3.2. oferta b ędzie niekompletna, niezgodna z zapisami niniejszego zapytania lub obarczona 
błędami, 

12.3.3.jej z łożenie stanowić  będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub będzie zawiera ć  nieprawdziwe informacje, 

12.3.4. cena za zrealizowanie przedmiotu zapytania ofertowego b ędzie rażąco niska lub 
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie z łoźy wyjaśnień  dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość  ceny, 

12.3.5. oferta będzie nieważna na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — 
Kodeks cywilny. 

12.4.0ferta uznana przez Zamawiającego za nieważną  nie podlega dalszej ocenie. 

12.5.W toku badania i oceny ofert Zamawiaj ący moźe żądać  od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień  
dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca b ędzie zobowiązany do przedstawienia 
wyjaśnień  w terminie okre ślonym przez Zamawiającego. Wyjaśnienia złoźone do upływie 
wyznaczonego terminu nie b ędą  rozpatrywane. Zamawiaj ący nie przewiduje uzupe łniania 
jakichkolwiek dokumentów po upływie terminu sk ładania ofert. 

12.6.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiaj ący zastrzega soble prawo 
do skontaktowania się  z wybranymi Wykonawcami w celu uzupe łnienia lub doprecyzowania 
oferty. 

12.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną  ofertę . 

13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

13.1.Niniejsze postępowanie zostanie unieważnione w przypadku: 

13.1.1. gdy nie zostanie z łożona żadna oferta lub wszystkie z łożone oferty będą  nieważne, 

13.1.2. gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie b ędzie możliwy. 

13.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamkni ęcia postępowania bez dokonywania wyboru 
oferty najkorzystniejszej na ka żdym jego etapie bez podania przyczyny, a tak że do 
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
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13.3.Wykonawcy nie przys ługują  zadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 
skorzystania przez niego z uprawnienia wskazanego w ust. 13.1 oraz 13.2. 

14. POSTANOWIENIA DODATKOWE: 

14.1.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udzia łu w postępowaniu. 

14.2.Termin związania ofertą  wynosi 30 dni, licząc od terminu otwarcia ofert. 

15. INFORMACJE DODATKOWE: 

	

15.1.Wszelkich dop,atkowych informacji udziela:  0,7Pwa  	 .tel.  91 7/43  
adres e-mail:  440c,  e(31214 Jaleci/ty 

Załączniki:  
1.Formularz Ofertowy 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
3. Charakterystyka obiektów przeznaczonych do rozbiórki 
4. Mapa z zaznaczonymi obiektami do rozbiórki 

p.o. Z-ca  DYR_ j ORA7 
ds. Adminis 	jnych 

	

Klou 	mbola 

t  INSPEKT 'Tj  t" H  NICZNY 

mgr in2 Joo, ma Kloc 
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Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 

ZAMAWIAJACY:  
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 
ul. Arkonska 4 
71-455 Szczecin 
NIP: 851-25-37-954 
http://www.spwsz.szczecin.pl   
tel. (91) 813 90 00, fax (91) 813 90 09 
e-mail: spwsz.szcze4cin.pl  

DANE WYKONAWCY:  

Ja (My), niżej podpisany(-ni) 

dzia łając w imieniu i na rzecz : 

(pe łna nazwa Wykonawcy) 

(adres siedziby Wykonawcy) 

NIP: 	  

Nr telefonu: 	  

Nr faxu: 	  

e-mail: 	  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotycz ące: 
wykonania robót budowlanych w zakresie rozbiórki i likwidacji obiektów budowlanych i 
budynków z towarzysz ącą  infrastrukturą  oraz z elementami znajduj ącym się  w ich otoczeniu, 
usytuowanych na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
lokalizacji A. Sokołowskiego 11 dzia łka 2/9 obręb 4015 Dąbie, wraz z wywozem z terenu szpitala 
odpadów i elementów rozbiórkowych, ich zagospodarowaniem lub utylizacj ą  następujących 
obiektów budowlanych tj.: 

I.Budynek kotłowni ze stacj ą  uzdatniania wody oraz łącznikiem. 
Il. Skład opału 
Ill. Zraszania żuż la 
IV. Magazyn na sk ładzie opału. 

Lokalizacje: 
	

71-455 Szczecin, ul. Arkonska 4 
	

70-891 Szczecin, ul. A. Soko łowskiego 11 
Centrala: 91 813 90 00 
	

Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13 
Fax. 	91 813 90 09 
	

Fax. 	91 462 04 94 
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O 
ZETOM-CERT 

składam( -my) niniejszą  ofertę  

Oferuję (-jemy) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu 
ofertowym, za cen ę  dla poszczególnych zadań : 

1. Ostateczna cena wynosi: 

	 zł  netto, 	 zł  brutto 

/słownie: 	 złotych brutto/. 

W tym: 

1)Całkowita cena wynosi: 

	 zł  netto, 	  zł  brutto 

/słownie: 	 złotych brutto/. 

2)Odkupienie z łomu pozyskanego w trakcie wykonywania w/w prac za cen ę  

	 zł  netto, 	 zł  brutto 

/słownie: 	 złotych 

brutto/. 

3)Odkupienie gruzu pozyskanego w trakcie wykonywania w/w prac za cen ę  

zł  netto, 	  zł  brutto 

/słownie: 	 złotych 

brutto/. 

Ceny za odkupienie surowców wtórnych (tj. złomu i gruzu) od Zamawiaj ącego podane 
w ofercie należy traktować  jako ceny ryczaltowe. Przy czym Zamawiaj ący rozumie odpowiednio: 

1)pod poj ęciem „złom" - odpady i z łomy wymienione w za łączniku do rozporządzenia Ministra 
Ś rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz. 1923) w podgrupie kodów 17 04 (poza odpadami 
zawieraj ącymi materia ły niebezpieczne); 

2) pod poj ęciem „gruz" odpady wymienione w za łączniku do rozporządzenia Ministra Ś rodowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz. 1923) w podgrupie kodów 17 01 (poza odpadami zawieraj ącymi 
materia ły niebezpieczne). Ceny te nie b ędą  podlegać  zmianom w trakcie realizacji. 

tj.: 

Lokalizacje: 
	

71-455 Szczecin, ul. Arko ńska 4 
	

70-891 Szczecin, ul. A. Soko łowskiego 11 
Centrala: 91 813 90 00 

	
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13 

Fax. 	91 813 90 09 
	

Fax. 	91 462 04 94 



ISO 9001 
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SAMODZłELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPłTAL ZESPOLONY W SZCZEC łNłE 

71 — 455 Szczecin, ul. Arko ńska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl  

NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274 

L I3 ' 
NAZWA 

BUDYNKU 
CAŁKOWITA CENA 

ODKUPIENIE 
POZYSKANEGO 

ZŁOMU 

ODKUPIENIE 
POZYSKANEGO 

GRUZU 
OSTATECZNA CENA 

NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO 

1 

Budynek kotłowni 
ze stacją  
uzdatniania wody 
oraz łącznikiem 

2 Skład opału 

3 
Zraszania żuż la 

4 
Magazyn 	na 
składzie opału 

RAZEM 

Lokalizacje: 
	

71-455 Szczecin, ul. Arkonska 4 
	

70-891 Szczecin, ul. A. Soko łowskiego 11 

Centrala: 91 813 90 00 
	

Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13 
Fax. 	91 813 90 09 
	

Fax. 	91 462 04 94 
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Oferujemy realizacj ę  przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie 	 dni od 

podpisania umowy tj. dla: 

I.Budynku kotłowni ze stacj ą  uzdatniania wody 	dni; 
II. Składu opa łu 	dni; 
III. Zraszani żuż la 	dni; 
IV. Magazyn na składzie opału 	 dni. 

1. Oświadczam(-my), że zapozna łem(-li śmy) się  z treś cią  zapytania ofertowego, przyjmuj ę (-my) 
warunki w nim zawarte i nie wnosz ę (-imy) do niego zastrze żeń . 

2. Oświadczam(-my), że jestem(-śmy) związany(-ni) niniejszą  ofertą  przez okres 30 dni od up ływu 
terminu sk ładania ofert. 

3. Oświadczam(-my), że wyrażam(-my) zgodę  na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych na 
potrzeby niniejszego postępowania prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego w 
szczególności zgoda dotyczy podania mojego/naszych imienia/imion i nazwiska/nazwisk do 
publicznej wiadomo ści gdy moja/nasza oferta zostanie wybrana. 

Jestem(- śmy) świadomy(-i), że na podstawie art. 3055 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeks 

karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Kto, w celu osi ągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub 
utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inn ą  osobą  dzia łaj ąc na szkod ę  właściciela 
mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

(miejscowość , data) 

 

(pieczęć  i podpis osoby / osób uprawnionej / uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania 
Wykonawcy i sk ładania oświadcze ń  woli w jego imieniu) 

4ki,  INSPEKT  ToE:iHNICZNY 

mw .  i  ż .,;oroom Kine 

Lokalizacje: 
	

71-455 Szczecin, ul. Arkonska 4 
	

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 

Centrala: 91 813 90 00 
	

Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13 

Fax. 	91 813 90 09 
	

Fax. 	91 462 04 94 



Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki i 
likwidacji obiektów budowlanych i budynków z towarzysz ącą  infrastrukturą  oraz z 
elementami znajduj ącym się  w ich otoczeniu, usytuowanych na terenie 
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w lokalizacji A. 
Soko łowskiego 11 dzia łka 2/9 obręb 4015 Dąbie, wraz z wywozem z terenu szpitala 
odpadów i elementów rozbiórkowych, ich zagospodarowaniem lub utylizacj ą  
następujących obiektów budowlanych tj.: 

I. Budynek kotłowni ze stacj ą  uzdatniania wody oraz łącznikiem. 
Skład opa łu 

Ill. Zraszania żuż la 
IV. Magazyn na sk ładzie opału. 

1. Wymagania formalno-prawne  
Prowadzone prace powinny być  wykonywane zgodnie z obowi ązującym porządkiem 
prawnym, a w szczególno ści z: 

a) ustawą  prawo zamówie ń  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. 1332, 1529U. z 
2017r. poz. 1579), 

b) ustawą  z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1118 wraz 
z późniejszymi zmianami), oraz innymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada ć  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2002 roku nr 75 poz. 690 wraz z pó źniejszymi zmianami), 

d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w 
sprawie ochrony przeciwpo żarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów - Dz. U. nr 110 / 2010 poz.719, 

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wod ę  oraz dróg pożarowych (Dz.U. 
2009 nr 124 poz. 1030). 

2. Warunki graniczne przedmiotu zamówienia  

1. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych nie mo że ograniczać  ani stwarza ć  zagrożenia 
dla ciąg łości działalności leczniczej Szpitala. 

2. Wykonawca musi tak prowadzi ć  roboty rozbiórkowe, by nie zosta ły uszkodzone 
zlokalizowane w bliskim s ąsiedztwie obiektów podlegaj ących rozbiórce sieci, instalacje i 
ź ród ła zasilania Szpitala w media obejmuj ące, w szczególno ści: 

	

I. 	kabel ś redniego napięcia biegnący w gruncie na kierunku pó łnoc — po łudnie oraz 
na kierunku wschód — zachód wzd łuż  ściany wiaty składu opa łu oraz biegn ący 
przez teren kotłowni. 

	

Il. 	stacja agregatów prądotwórczych ze zbiornikiem paliwa i opornic ą  rozruchową  
stanowiąca zasilanie rezerwowe dla ca łego szpitala znajdująca się  w bliskim 
sąsiedztwie budowli zraszania żuż la na terenie kot łowni. 
Zbiornik 100 m 3 wody pitnej dla ca łego szpitala oraz uj ęcie wody znajduj ące się  w 
bliskim sąsiedztwie wiaty sk ładu opału od strony południowej. 

	

IV. 	Uzbrojenie — studnie, sieci dolnego ź ród ła ciepła i ch łodu znajduj ące się  w gruncie 
na terenie ca łego zaplecza gospodarczo —technicznego szpitala. 



V. Praso-kontener na odpady znajdujący się  w bliskim s ąsiedztwie garażu 
przeznaczonego do rozbiórki. 

VI. Lampy oświetlenia zewn ętrznego 
VII. Cis rosnący w bliskim sąsiedztwie stacji uzdatniania wody na terenie kot łowni. 

VIII. Zieleń  — drzewa krzewy pozosta łe nasadzenia, które nie b ędą  przedmiotem 
przesadze ń  lub likwidacji. 

IX. Wieża operatora telefonii komórkowej - z obowi ązkiem, po stronie wykonawcy, 
utrzymania sta łego dojazdu do wieży. 

X. sieć  hydrantowa wraz z ujęciami wody - hydranty dla celów ppo ż . z obowi ązkiem, 
po stronie wykonawcy, utrzymania sta łego dostępu. 

	

Xl. 	ruroci ąg t łoczny ZWiK. 

	

XII. 	ujęcia wody. 
3. Wykonawca wszystkie prace wykonywa ć  będzie musia ł  zgodnie z ustawą  o ochronie 

ś rodowiska i ustawą  o gospodarce odpadami i w rozumieniu ww. ustaw b ędzie wytwórcą  
i posiadaczem wszelkich odpadów które powstan ą  w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca zobowi ązany będzie prowadzi ć  ewidencje odpadów oraz do 5- 
tego następnego miesi ąca dostarcza ć  kopie kart przekazania odpadów z poprzedniego 
miesiąca. 

4. Wykonawca wykonywa ł  będzie prace w godzinach od 7 do 22 — w pozosta łym okresie 
zachowując cisze nocn ą . 

5. Wykonawca będzie realizowa ł  przedmiot zamówienia wg wyznaczonej przez 
Zamawiającego kolejności: 

a. Protokolarne przekazanie terenu z obiektami obj ętego robotami rozbiórkowymi z 
wizja lokaln ą  i fotograficznym udokumentowaniem stanu infrastruktury Szpitala 
znajdującej się  w otoczeniu obiektów rozbiórkowych. 

b. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiaj ącym planu organizacji robót. 
c. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiaj ącym harmonogramu robót rozbiórkowych. 
d. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiaj ącym planu organizacji ruchu drogowego dla 

potrzeb transportu sprzętu ciężkiego oraz wywozu odpadów oraz elementów 
rozbiórkowych i surowców wtórnych z terenu Szpitala pozyskanych w trakcie 
prac. 

e. Wykonanie zabezpieczenia newralgicznych dla bezpiecze ństwa ciąg łości pracy 
szpitala obiektów znajduj ących się  w bliskim sąsiedztwie robót rozbiórkowych 
wymienionych w pkt. 2 oraz ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

6. Zakup i dostarczenie w łasnym staraniem i na w łasny koszt wszelkiego sprzętu, urządzeń  
materia łów, niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych. 

7. Ustawienie ogrodzenia terenu prowadzonych prac i zabezpieczenie przed dost ępem 
osób nieupowa żnionych oraz wszelkiego mienia przed uszkodzeniem. 

8. Wykonawca będzie móg ł  poruszać  się  sprzętem ciężkim i ś rodkami transportu wy łącznie 
po dopuszczonych i utwardzonych w tym celu nawierzchniach. Dopuszczalna waga 
samochodu wraz z ładunkiem, nie może przekraczać  max. 30 ton. 

9. Dojazd odbywać  się  będzie bram ą  od strony oczyszczalni ścieków. Droga dojazdowa 
zostanie przez Wykonawcę  zabezpieczona poprzez utwardzenie jej p łytami betonowymi 
na czas prowadzenia robót. Po ich zako ńczeniu Wykonawca ma obiwi ązek przywróci ć  
drogę  do stanu pierwotnego. 

10. Wykonawca we w łasnym zakresie uzyska pozwolenie nadle śnictwa na korzystanie z 
fragmentu drogi le śnej znajduj ącej się  poza terenem prac. 



11. Zapewnienie odpowiedniego dozoru i ochrony terenu prowadzonych robót; 
12. Wykonawca wykona operat geodezyjny celem zdj ęcia ze stanu ewidencyjnego 

rozebranych obiektów 
13. Wykonawca ma obowi ązek do likwidacji infrastruktury technicznej z podtrzymaniem 

funkcji pozosta łej infrastruktury. 
14. Wykonawca zobowiązany jest wywozi ć  na bieżąco powsta łe w wyniku prac odpady 
15. Wykonawca dokona utylizacji sk ładowanych w obiektach i na terenie obj ętym pracami 

rozbiórkowymi pochodzących z kasacji elementów by łego wyposażenia. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoz. 
2. Przeszkolenia swoich pracowników w zakresie zasad bezpiecze ństwa i higieny pracy 

wymaganych do wykonywania zakresu robót, wyposa żyć  ich w niezbędne ś rodki 
ochrony bezpoś redniej oraz dopilnowa ć  odpowiedniego stosowania. 

3. Do łożenie wszelkich stara ń , aby prowadzone prace nie mia ły negatywnego wpływu 
na sąsiaduj ące z rejonem prowadzonych robót obiekty i ich tereny. Za wszelkie 
ewentualne utrudnienia (dla podmiotów zewnętrznych) z tytu łu prowadzenia prac 
rozbiórkowych odpowiada wy łącznie Wykonawca; 

4. Utrzymywanie w porządku terenu realizacji robót oraz terenów przyleg łych; 
5. Zg łaszanie do odbioru robót zanikowych oraz podlegaj ącym odbiorom cz ęściowym , 

przy czym za roboty zanikowe rozumie si ę  rozbiórkę  elementów podziemnych (tj. 
fundamenty, kana ły, neutralizator ścieków), natomiast odbiory cz ęściowe 
dokonywane będą  po rozbiórce ka żdego z budynków wraz z elementami 
znajduj ącym się  w ich otoczeniu 

6. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej dot. prowadzenia poszczególnych etapów 
prac demontażowych. 

7. Po wykonaniu wszystkich robót rozbiórkowych teren prowadzonych robót oraz teren 
przyleg ły należy oczyścić  uporządkowa ć  i wyrównać , a w przypadku powstania zbyt 
dużej różnicy rzędnych pomi ędzy rzędn ą  przed i po wykonaniu robót (większej niż  20 
cm) należy uzupe łnić  braki (górną  warstwę  /do 20 cm/ humusem, doln ą  warstwę  /przy 
większych różnicach niż  20cm/ dowiezionym materia łem rodzimym) 

8. Wywiezienie z terenu nieruchomo ści oraz zutylizowanie na własny koszt wszelkich 
materia łów i pozosta łości po wyburzonych budynkach i infrastrukturze 

9. Wykonanie mapy powykonawczej dot. wyburzonych i usuni ętych budynkach oraz 
elementów podziemnych sporz ądzonej i potwierdzonej przez uprawnionego geodetę . 
Mapa powykonawcza zarejstorwana zostanie w o ś rodku geodezyjnym i do łączona do 
dokumentacji powykonawczej. 

10. Dokonanie formalnego zg łoszenia do odpowiednich organów administracyjno — 
geodezyjnych (w imieniu Zamawiaj ącego) celem ujawnienia zmian w ewidencji 
gruntów i budynków tj. wykre ś lenia z tre ści mapy zasadniczej wyburzonych obiektów 
oraz wykre ś lenie z w/w ewidencji rozebranych budynków. 



Załącznik nr 3 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW DO PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI  

I. 	BUDYNEK KOTŁOWNI ZE STACJĄ  UZDATNIANIA WODY 

1. DANE OGÓLNE 
A) Budynek wolnostoj ący składający się  z trzech cz łonów: 

1) budynku kotłowni 
- kubatura 4421,24 m 3  
- powierzchnia zabudowy 386,57 m 2  

2) łącznika 
-kubatura 29,40 m 3  
- powierzchnia zabudowy 10,05 m 2  
- liczba kondygnacji 1 

3) stacji uzdatniania wody 
- kubatura 970,00 m 3 , 
powierzchnia zabudowy 129,07 m 2  
-liczba kondygnacji 2 

2. CHARAKTERYSTYKA TECHICZNA OBIEKTU 

1) Fundamenty: żelbetowe 
2) Konstrukcja: konstrukcja no śna ścian słupy i rygle stalowe 
3) Stropy: żelbetowe 
4) Ściany osłonowe: p łyty osłonowe PW8/B 
5) Konstrukcja dachu : belki stalowe 
6) Pokrycie dachu: p łyty warstwowe PW8/B 
7) Wyposażenie instalacyjne: 

- instalacja elektryczna 
- instalacja wod-kan. 
- instalacja telefoniczna 
- instalacja odgromowa 
- wentylacja mechaniczna. 

Obiekt z 1985r., posadowiony na dzia łce 2/9 w obrębie ewidencyjnym 4015 Dąbie 

INSPEKTOR TECHNICZNY 

mgr n nnn  Kioe 



II. 	SKŁAD OPAŁU ( Wiata z 1991r.) 

1. DANE OGÓLNE 

1) Powierzchnia zabudowy : 1 673,00 m 2  
2) Powierzchnia u żytkowa: 1 298,40 m 2  
3) Kubatura: 12 168,00 m 3  
4) llość  kondygnacji nadziemnych:1. 

2. CHARAKTERYSTYKA TECHICZNA OBIEKTU 

1) Fundamenty i ściany z prefabrykowanych elementów oporowych typu L. 
2) Konstrukcja ścian: s łupy stalowe kratowe. 
3) Typ i rodzaj dachu: dach kryty blach ą  trapezową  na wiązarach kratowych. 
4) Ściany os łonowe - z blachy trapezowej. 
5) Wyposażenie instalacyjne 

- instalacja elektryczna. 

Budynek wolnostoj ący typu halowego z 1984r., posadowiony na dzia łce 2/9 w obrębie 
ewidencyjnym 4015 D ąbie 



III. ZRASZALNIA ZUŻLA 

1. DANE OGóLNE 

1) Powierzchnia zabudowy: 	23,00 m 2  
2) Powierzchnia u żytkowa : 	19,78 m2  
3) Kubatura: 	ca 297,00 m 3  
4) llość  kondygnacji nadziemnych:1. 

2. CHARAKTERYSTYKA TECHICZNA OBIEKTU 

1) Fundamenty : betonowe 
2) Konstrukcja: żelbetowa 
3) Typ i rodzaj dachu: stropodach niewentylowany, pokryty pap ą  
4) Rodzaj stropów : brak 
5) Wyposażenie instalacyjne: 

-instalacja elektryczna 
-instalacja wod-kan. 

Budynek wolnostoj ący jednokondygnacyjny 1986r., posadowiony na dzia łce 2/9 w obrębie 
ewidencyjnym 4015 Dąbie 



IV. MAGAZYN NA SKŁADZIE OPAŁU 

1. DANE OGÓLNE 
- powierzchnia zabudowy 74,00 m 2 

 - liczba kondygnacji 1 

2. CHARAKTERYSTYKA TECHICZNA OBIEKTU 

1) Konstrukcja: tradycyjna, murowana 

Obiekt posadowiony na dzia łce 2/9 w obrębie ewidencyjnym 4015 Dąbie 



Wyrys z mapy ewiciencyjnej 
Skala 1:1500 
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