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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  
na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej ustalenia  

przyczyn zawilgocenia ścian przyziemia  
należącego do Uniwersytetu Szczecińskiego budynku nr 4 przy al. Piastów 40b w Szczecinie 

 
 

1. Uniwersytet Szczeciński zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy 
technicznej dotyczącej ustalenia przyczyn zawilgocenia ścian przyziemia należącego                           
do Uniwersytetu Szczecińskiego budynku nr 4 przy al. Piastów 40b w Szczecinie.  

2. Szczegółowy zakres ekspertyzy: 
2.1. Określenie stanu technicznego i użytkowego pod kątem technicznym oraz mykologiczno 

– biologicznym przyziemia budynku. W tym celu należy wykonać: 
a) szczegółowe oględziny przyziemia budynku; 
b) sprawdzenie i inwentaryzację przyziemia budynku pod kątem technicznym                                              

i mykologiczno-biologicznym;  
c) ocenę stanu technicznego przyziemia budynku pod kątem technicznym                                                 

i mykologiczno-biologicznym;  
d) niezbędne odkrywki, w tym minimum dwie odkrywki ścian piwnic i fundamentów po 

stronie zewnętrznej oraz minimum dwie odkrywki ścian i warstw posadzki po stronie 
wewnętrznej, 

e) niezbędne, pomiary, badania i sprawdzenia przyziemia budynku, w tym także skuteczności 
wentylacji; 

f) inwentaryzację występujących obecnie wad, uszkodzeń i nieprawidłowości w przyziemiu 
budynku;  

g) badania laboratoryjne na obecność soli budowlanych i grzybów pleśniowych pobranych 
próbek materiału;  

h) analizę przyczyn powstania wad, uszkodzeń i nieprawidłowości w przyziemiu budynku;  
i) opracowanie zawierające sposób naprawy istniejących wad, uszkodzeń i nieprawidłowości 

w przyziemiu budynku;  
j) dokumentację fotograficzną; 
2.2. Opracowanie szczegółowych wniosków i zaleceń. 
2.3. Wskazanie zakresu i sposobu przeprowadzenia prac naprawczych w celu usunięcia wad 

fizycznych i nieprawidłowości, a w szczególności zawilgocenia i zasolenia przegród oraz 
dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. 

2.4. Wykonanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego w celu wykazania kosztów 
przeprowadzenia prac naprawczych i robót odtworzeniowych w pomieszczeniach 
przyziemia (przywrócenia do stanu pierwotnego) z podziałem na etapy ustalone                             
z Zamawiającym. 

2.5. Wykonanie szczegółowego przedmiaru robót. 
2.6. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

      



3. Dokumentację należy przekazać w następującej ilości egzemplarzy: 
a) w wersji drukowanej:  

 ekspertyzę techniczną –  4 egz.,   
 przedmiary robót – 3 egz.,   
 kosztorysy robót –  3 egz.,   
 STWiOR – 3 egz. 

b) w wersji elektronicznej w 3 egz. na nośniku elektronicznym - w formacie *.pdf oraz          
w wersji edytowalnej – odpowiednio w formacie *.ath, *.dwg, *.doc. (Ekspertyzę, 
kosztorysy i przedmiary w formacie pdf. należy zapisywać w jednym pliku). 

4. Dokumentacja powinna zostać sporządzona w sposób jasny i czytelny, zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami wiedzą techniczną i być 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ekspertyza wraz z załącznikami będzie 
elementem dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych. 

5. Przedmiar robót i szczegółowy kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie                                          
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                      
w programie funkcjonalno-użytkowym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w dokumentacji technologii i materiałów 
7. Wszystkie prace muszą zostać wykonane na koszt i z materiałów Wykonawcy.  
8. Obowiązki Projektanta: 

8.1. Organizowanie spotkań w celu uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych                         
z Zamawiającym. Spotkania będą się odbywały na wniosek jednej ze stron,                                       
z tygodniowym wyprzedzeniem, w siedzibie zamawiającego przy ul. Jana Pawła II nr 31 
w Szczecinie, chyba, że strony postanowią inaczej. Wszelkie uzgodnienia przyjęte 
podczas spotkań roboczych powinny zostać zawarte z protokole z uzgodnień                                     
i zatwierdzone przez każdą ze stron. 

8.2. Udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania od wykonawców biorących 
udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót 
budowlanych wynikających z przedmiotowej dokumentacji, w terminie 2 dni roboczych 
od dnia otrzymania pytań.   

8.3. Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wynikających 
z przedmiotowej ekspertyzy, w zakresie:  

a) pełnienia nadzoru autorskiego, niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania,  
b) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,  
c) uczestnictwa w odbiorach robót,  
d) przybycia na miejsce prac na każde wezwanie Zamawiającego, przez cały okres realizacji 

robót objętych przedmiotową ekspertyzą,  
e) wprowadzanie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę                                       

do dokumentacji zamiennej dokumentów w postaci:  
 zapisów na rysunkach wchodzących w skład ekspertyzy;  
 rysunków zamiennych lub szkiców, opatrzonych datą, podpisem oraz informacją jaki 

element dokumentacji zastępują;  
 protokołów lub notatek służbowych podpisywanych przez Strony w trakcie realizacji 

robót;  



 wpisów do dziennika budowy.  
9. Projektant w ramach ceny ofertowy uwzględni koszt przeniesienia majątkowych praw  

autorskich w zakresie nieograniczonego korzystania z utworu – zarówno w zakresie 
dokumentacji, jak i treści odpowiedzi na pytania, na następujących polach eksploatacji:   
a) utrwalania,  
b) wprowadzania do obrotu samodzielnie lub łącznie z innymi wyrobami,  
c) wprowadzanie do pamięci komputera,  
d) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,   
e) wystawienia,  
f) wyświetlania,  
g) najmu,  
h) dzierżawy,  
i) trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami  

i jakiejkolwiek formie bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody,  
j) 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,  

k) modyfikacji,  
l) czynienie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie według uznania Zamawiającego.  

10. Obowiązkiem Projektanta jest wykonanie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. 
Na wizję lokalną na obiekcie należy umówić się telefonicznie z kierownikiem obiektu – Panem 
Jarosławem Słowiakiem tel. 91 444 26 50 w godz. 800 ÷1500. 

11. Terminy: 
Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji: do 60 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych. 
Termin złożenia ofert: do 12 stycznia 2022 r.   

12. Ofertę należy złożyć wyłącznie przez platformę zakupową.  
13. Warunki płatności:  

a) 90% wynagrodzenia po przekazaniu kompletnej dokumentacji – ekspertyzy technicznej 
wraz z załącznikami,   

b) 10 % wynagrodzenia po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego.  
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i niepodpisania umowy 

na wykonanie prac bez podania przyczyny.  
15. Osoba do kontaktu:  

Jarosław Słowiak – kierownik obiektu, e-mail: jaroslaw.slowiak@usz.edu.pl, tel. 91 444 26 50  
Małgorzata Kubiena – inspektor ds. technicznych DIT, e-mail: 
malgorzata.kubiena@usz.edu.pl, tel. 91 444 10 21  
 
 
 
Załączniki: 
1. Mapka sytuacyjna budynków przy ul. Piastów 40b w Szczecinie 
2. Dokumentacja fotograficzna 
3. Rzut piwnic 
4. Wzór umowy 
 



 
Załącznik nr 1 

 


