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1. Zakres przedmiotu zamówienia. 
 

Zakres przedmiotu zamówienia  oraz  warunki jego realizacji określa projekt  umowy wraz z załącznikami - 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, w tym załączniki nr:  

 

1    -  opis przedmiotu zamówienia, 
1a – Projekt budowlany  

1b – Rysunek nr 1  
1c – Rysunek nr 2  

1d – STWiOR 
1e – przedmiar robót  

1f – uzgodnienie projektu z PSG  

1g – uzgodnienie projektu z MODGiK.ZUD 
1h – uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków  

1i  - decyzja o pozwoleniu na budowę  
5 – projekt umowy  

 

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 40 dni od dnia podpisania umowy i przekazania 
placu budowy.  

2.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania.     
 

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym.  

Zamawiający uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej: 

a) jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych gazowych -wskazana 

osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

− posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych,   

− jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej.  

 

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia typu  E  oraz co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia typu  D do zajmowania się  eksploatacją urządzeń, instalacji  i  sieci  

grupy 3 na : 

- sieci   gazowe  rozdzielcze  o  ciśnieniu   minimum  0,5 MPa  (gazociągi i  punkty  
redukcyjne, stacje  gazowe)  w zakresie   konserwacji, remontów, montażu i  kontrolno- 

pomiarowym, 
- aparatura  kontrolno-pomiarowa , urządzenia i  instalacji  wymienionych w  pkt powyżej.  

   

o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 2017r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 
2017r., poz. 220), stwierdzone w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub 

wcześniej obowiązującymi przepisami. 

 
W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie posiadanych kwalifikacji 

Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 grudnia o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65) 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonującej 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i  doświadczeniu tej 
osoby.  

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na postawie 
złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr  3 do niniejszego zapytania oraz 

na podstawie dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia i kwalifikacje. 
 

3.  Wymagane dokumenty przy składaniu oferty cenowej : 
 

1.  Oferta  - na załączonym wzorze.  
2. Wykaz   osób , które   będą  wykonywać  zamówienie  lub   będą  uczestniczyć   w   wykonywaniu   

       zamówienia   wraz   z   informacjami  na   temat   ich  kwalifikacji  i  uprawnień  niezbędnych  do  

       wykonania zamówienia – na załączonym wzorze ; 
3. Dokumenty potwierdzające wskazane w punkcie 2 zapytania uprawnienia i kwalifikacje oraz   

przynależność do właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego oraz że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej. 

4. aktualny   odpis    z  właściwego   rejestru  albo   aktualne  zaświadczenie  o  wpisie do  ewidencji   

      działalności Gospodarczej. 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

6. Pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.  
7.  Inne wynikające z zapytania lub niezbędne do złożenia prawidłowej oferty. 

 

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1)  Cena – waga 60 %. 
 

Ocenie podlega cena całkowita brutto 
W przypadku jednej oferty należy przyjąć iż liczba punktów za kryterium Cena wynosi 60. W przypadku 

większej ilości ofert liczbę punktów danej oferty określamy zgodnie z poniższym wyrażeniem algebraicznym: 

     
             (C max – C oferty) 

P = 60 x ------------------------- 
    (C max – C min) 

Gdzie: 
  P – liczba punktów; 

  C max  – oferta o najwyższej cenie w  zł; 

      C min  – oferta o najniższej cenie w zł; 
      C oferty – cena oferty  w zł; 

 
 

 

1. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty 
towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a 

także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia 
oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wartości składowe powinny zawierać 

w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. 
2. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną 

słownie. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak 
obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

 

 
 

 
2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia– waga 20%. 

 
Maksymalny czas wykonania przedmiotu zamówienia  to 40 dni kalendarzowych    - 0 pkt 

Minimalny czas wykonania przedmiotu zamówienia to 20 dni kalendarzowych – 20 pkt.  

Po spełnieniu powyższych warunków liczbę punktów określamy zgodnie z poniższym wyrażeniem 
algebraicznym: 

    
 

             (T max – T oferty) 

T = 20 x ------------------------- 
          T min 

 
Gdzie: 

  T – liczba punktów terminu realizacji; 
  Tmax – maksymalny  termin realizacji w dniach; 

  Tmin – minimalny, punktowany  termin realizacji w dniach; 

       Toferty – oferowany termin realizacji w dniach; 
 

Przy czym należy przyjąć minimalny czas wykonania przedmiotowego zadania: 40 dni 
Najwyżej oceniony będzie najkrótszy termin realizacji zadania. 

 

3) Gwarancja na wykonanie robót budowlanych – 20 % 
 

Za minimalny okres gwarancji  wynoszący 36 miesięcy    -0 pkt. 
Za maksymalny okres gwarancji  wynoszący 60 miesięcy      -20 pkt. 

Po spełnieniu powyższych warunków liczbę punktów określamy zgodnie z poniższym wyrażeniem 

algebraicznym: 
 

          (O oferty – O min) 
G = 20 x ------------------------- 

    (O max – O min) 
 

Gdzie: 

  P – liczba punktów; 
  Omax – maksymalny okres gwarancji w miesiącach; 

  Omin – minimalny, okres gwarancji w miesiącach; 
         Ooferty – oferowany okres gwarancji w miesiącach; 

 

Najwyżej oceniony będzie najdłuższy  termin gwarancji (jednak nie więcej niż 20 punktów). 
 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
L = C + P 

 
gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
P – punkty uzyskane w kryterium „kryteria pozacenowe” (T – termin realizacji + G okres 

gwarancji) 
 

4)  Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 

o ustalone kryteria) dla danego zadania zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  ofert 

dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. 
     Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

pierwotnie złożonych ofertach. 
6) Punktacja   przyznawana  ofertom  będzie  liczona  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.      

     Najwyższa liczba punktów  wyznaczy  najkorzystniejszą  ofertę. 

7) Zamawiający    udzieli   zamówienia   Wykonawcy,   którego    oferta   odpowiadać   będzie   wszystkim  
     wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona  jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryterium wyboru. 
 

 

 

5. Informacje na temat zakresu wykluczenia.  
 

Oferty będą podlegały wykluczeniu jeśli: 

1. Oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. 

2. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie. 

3. Oferta została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobistych lub kapitałowych.  

 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  - Załącznik nr 4. 

W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców.  

 

 

6. Osoba do kontaktu z oferentami.  
 
• Główny Energetyk  – tel. 091- 813 95 35, kom. 664 988 376 , e-mail: sroka@spwsz.szczecin.pl 

 

7.  Termin składania ofert. 
 
 15.06.2018. do godziny 9:00.  

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
mailto:sroka@spwsz.szczecin.pl
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8. Miejsce składania ofert. 
 
1. Termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 15.06.2018r., do godz. 9:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego  

 

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Kancelaria Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w budynku przy 

ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 311.  
z dopiskiem:  

„Oferta na wykonanie przebudowy  sieci   gazowej   zasilającej   Samodzielny   Publiczny   Wojewódzki   
Szpital   Zespolony  w Szczecinie  przy ul. Arkońskiej 4” 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 

3. Ofertom będą nadawane numery według kolejności wpływu. 
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2018r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego przy    

 ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie –  Budynek „W”  – pokój  nr 5 - Główny Energetyk. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

9. Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej -  „ RODO”) 
 

1) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych 
jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin.  

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 91 813 95 80.  

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym  
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 

rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli zostanie wybrana ważna oferta – w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 
zamówienia i jego archiwizacji.  

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postepowania zostanie 

udostępniona w oparciu umowę o dofinansowanie z dnia 7 grudnia 2017 r.  nr RPZP.09.01.00-32-

0004/17-00. Umowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego u kierownika Sekcji Organizacyjno – 
Prawnej lub na wniosek Oferenta wysłany na adres mailowy: zyluk-czapiewska@spwsz.szczecin.pl .  

5) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania będą przechowywane, 

przez okres zgodnie z zapisami art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz.  

UE L 347, str. 320 z 20.12.2013 ze zm.) (zwanego dalej: rozporządzeniem ogólnym) – przez okres dwóch 
lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, o 

którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące 
zakończonego Projektu. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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6) Niezależnie od postanowień pkt 4 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających 
z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

7) Niezależnie od postanowień pkt 4 i 5 powyżej, dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie 
uzasadniony interes Zamawiającego, którym jest: 

1) realizacja sprawozdawczości wewnętrznej – przy czym rezultaty przeprowadzonych analiz będą 
miały charakter zanonimizowany,  

2) realizacja kontroli wewnętrznej,  

8) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
mogą zostać przekazane: 

1) dostawcom systemów IT służących obsłudze administracyjnej Zamawiającego,  

2) podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,  

3) podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, z którymi współpracuje Zamawiający.  

9) Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane osobowe, 

ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania 
danych.  

10) Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

11) Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane osobowe, 
ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,  

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

4)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym 
przepisy RODO. 

12) Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem 
niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 3 RODO,  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, 

3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi 
na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami. 
 

1. Oferent  może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszym zapytaniu 

ofertowym. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania przesłane do Zamawiającego 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  

2. Zapytanie powinno zostać przekazane zamawiającemu za na adres mailowy: 

 sroka@spwsz.szczecin.pl   

3. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na której zostało opublikowane zapytanie.  

 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

 

 

8 
 

 
 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 

Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 
NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 

PEKAO S.A.   57 1240 6292 1111 0010 7358 3739 
 

  
ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

11. Dodatkowe postanowienia  
 

1. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień 

i uzupełnień w zakresie złożonych ofert. 

4. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z 

załącznikami. 

5. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego 

wraz z załącznikami. 

6. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści 

zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w 

języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę). 

8. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. 

Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć 

podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 

9. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 

reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do 

składania oświadczeń woli w jego imieniu. 

10. Składana oferta wraz załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. 

Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem. 

11. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – 

powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. 

12. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 

13. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, 

modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert. 

15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak 

składana oferta tj. w odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.  

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, 

poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z dopiskiem „WYCOFANE”. 

17. Załączone   do   zapytania ofertowego przedmiary   robót   nie  są   podstawą   

sporządzenia   przez Wykonawcę  wyceny,  a  mają  jedynie  charakter  pomocniczy,  

informacyjny.  Wobec powyższego   mogą   występować   rozbieżności   pomiędzy   ilością   i   

zakresem   prac wykazanych   w   załączonych   przedmiarach   robót,   a   ilością   i   zakresem   

prac   do wykonania   wynikających   z   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych 

wykonania  i  odbioru  robót    oraz  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Ilości  i  zakres  prac wskazany  

w  przedmiarach  robót  nie  jest  wiążący  dla  wykonawcy.  Wykonawca  przy wycenie  prac  nie  

musi  korzystać  z  załączonych  do  zapytania    przedmiarów  robót  oraz może je modyfikować. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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12. Lista załączników:  
1. Załącznik nr 1 do zaproszenia  
1    -  opis przedmiotu zamówienia, 

1a – Projekt budowlany  
1b – Rysunek nr 1  

1c – Rysunek nr 2  

1d – STWiOR 
1e – przedmiar robót  

1f – uzgodnienie projektu z PSG  
1g – uzgodnienie projektu z MODGiK.ZUD 

1h – uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków  
1i  - decyzja o pozwoleniu na budowę  

 

2. Załącznik nr 2 – formularz oferty Wykonawcy, 
3. Załącznik nr 3 -   wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, 

4. załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  
5. Załącznik nr 5 do umowy projekt umowy. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/

