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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

            Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 

ekspertyzy technicznej przyczyn powstania zarysowania ścian zewnętrznych budynku przy  

al. Papieża Jana Pawła II 22a. 

 

1. Zakres robót objętych zapytaniem obejmuje: 

1.1 Montaż na istniejących rysach 8 plomb szklanych wskazujących postępowanie rozwarcia rys. 

Dopuszczany jest jedynie montaż metodą nieinwazyjną ze względu na wpis budynku w 

Rejestrze Zabytków. 

1.2 Wykonanie kamerowania 4 przykanalików kanalizacji deszczowej do granicy działki z 

przekazaniem Zamawiającemu nagrania na nośniku CD. 

1.3 Wykonania badania geologicznego gruntu do głębokości 4m p.p.t. w dwóch miejscach. 

1.4 Wykonanie odkrywek fundamentów w 2 miejscach. 

1.5 Opracowanie ekspertyzy technicznej wskazującej przyczyny powstawania zarysowań i 

wskazująca sposób likwidacji przyczyn ich powstawania.  

1.6 Przygotowanie kosztorysu robót likwidacyjnych przyczyn osiadania w postaci kosztorysu 

szczegółowego.  

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują lub będą 

dysponować podczas realizacji zamówienia jedną osobą na stanowisko projektanta branży 

konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże, że posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń. 

 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia: 

- współpracy z Zamawiającym, 

- właściwego zabezpieczenia terenu robót,  

- zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót, naprawy uszkodzeń powstałych podczas 

prowadzenia prac, 

- utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót, 
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- zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż.  

i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska, w tym przeszkolenia pracowników  

w zakresie bhp i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- przekazaniu Zamawiającemu kart gwarancyjnych i kart katalogowych zamontowanych 

urządzeń, 

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac, w tym usunięcia szkód powstałych podczas 

wykonywania prac, 

- utylizacji i wywiezienia odpadów. 

 

 W ramach niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca wyceni przeniesienie majątkowych 

praw  autorskich w zakresie nieograniczonego korzystania z utworu – zarówno w zakresie 

dokumentacji, jak i treści odpowiedzi na pytania, na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalania, 

2) wprowadzania do obrotu samodzielnie lub łącznie z innymi wyrobami, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,  

5) wystawienia, 

6) wyświetlania, 

7) najmu, 

8) dzierżawy, 

9) trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami  

i jakiejkolwiek formie bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody, 

10)  prawem do tworzenia już tylko na podstawie przedmiotu niniejszej umowy utworu zależnego 

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 

poz. 631 ze zmianami), bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy  

i za wynagrodzeniem określonym już tylko w umowie, 

11) modyfikacji, 

12) czynienie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie według uznania Zamawiającego. 

Kosztorysy i przedmiary robót powinny być sporządzone na formularzach zawierających: 

- liczbę porządkową pozycji; 

- podstawę ustalenia nakładów rzeczowych (katalog, tablica, pozycja, itp.); 

- szczegółowy opis w danej pozycji i obliczenie ich ilości; 
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- jednostki miary; 

- ilość robót (całej kalkulacji oraz wyniku w postaci jednostek przedmiarowych) do wykonania; 

- zestawienie ilości robocizny, materiałów i sprzętu bez podania ich cen jednostkowych. 

 

 

Wizja lokalna: 

Na wizję lokalną na obiekcie można umówić się telefonicznie z kierownikiem obiektu – Pani 

Monika Dejneka-Wymysłowska tel. 91 444 31 13 w godz. 800 ÷1500. 

 

Osoba do kontaktu: 

Monika Dejneka-Wymysłowska  – Kierownik obiektu- 91 444 11 97 

Marcin Inglot – Specjalista DAT – marcin.inglot@usz.edu.pl – 91 444 10 83 

 

Termin realizacji zamówienia: 

60 dni od dnia podpisania umowy. 

 

Termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2021 r. 

Ofertę należy złożyć wyłącznie przez platformę zakupową. 


