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Szczecin, dnia 24 czerwca 2014 r. 

 
 

 

Zamawiający:  
 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki  

Narodowego Funduszu Zdrowia 

      ul. Arkońska 45      71-470  Szczecin 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ROBOTY 

BUDOWLANE W ZAKRESIE  

WYKONANIA PARKINGU PRZY SIEDZIBIE 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO OW NFZ  
 (kod CPV:  45200000-9) 

 

 

         
 

 

 

 

Z A T W I E R D Z A M  

 
up. Dyrektora 

Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych 

 

Dariusz Ruczyński 
 

 

 

 

Znak sprawy: WAG-II-292-189A/mk/14 
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1.)  Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
 

Zamawiającym jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia    

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45. 
 

2.) Podstawa prawna udzielenia zamówienia. 
 

Przedmiotowe zamówienie publiczne udzielone zostanie w oparciu o normę art. 4 pkt 8  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamawiający skorzystał  

z możliwości zamieszczenia ogłoszenia nieobowiązkowego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

(art. 11 ust.5 ustawy PZP). 
 

3.) Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania parkingu na 20 miejsc 

postojowych przy siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 

45 (działka Nr 53, 55, 4/2, obręb 2065, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin). 
 

Przedmiotowe roboty budowlane zostaną przeprowadzone na podstawie udzielonego w dniu  

13 grudnia 2013 r. przez Prezydenta Miasta Szczecina pozwolenia na budowę  - Decyzja  

Nr 1830/13.  
 

Specyfikacja robót do wykonania zawarta została w niżej wymienionych załącznikach do 

Zaproszenia: 

1) projekt architektoniczno-budowlany (Parking – projekt zagospodarowania terenu, 

Parking – opis techniczny), 

2) przedmiar robót, 

3) STWiORB, 

4) wzór umowy, który określa przyszłe zobowiązania Stron w zakresie wykonania 

przedmiotu umowy. 
 

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z rozporządzeniami Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r, poz. 1129). 
 

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty 

budowlane, w minimalnym wymiarze 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

prac i gwarancja obejmować będzie zarówno wykonane roboty, jak i użyte materiały. 
 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie ww. robót w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7
00

 – 21
00

, zachowując niezbędne środki ostrożności. 

Wykonawca realizować będzie przedmiotowe roboty budowlane w sposób zapewniający 

Zamawiającemu możliwość niezakłóconego funkcjonowania (prowadzenie prac o szczególnym 

natężeniu hałasu tylko po godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. w dni robocze po godzinie 

16.00 (w środy po godz. 18.00), natomiast gotowość wykonywania robót w soboty, niedziele  

i dni świąteczne wymagać będzie każdorazowo ustnego powiadomienia Zamawiającego  

i uzyskania jego zgody). 
 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie organizacja placu robót, a w szczególności: 
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1) organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

2) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 
3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, tj. odtworzenie ewentualnie uszkodzonych 

nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót, 
4) konieczność bieżącej utylizacji lub zagospodarowania odpadów. 
 

Roboty, z uwagi na charakter obiektu, należy prowadzić ze szczególną ostrożnością,  

z przestrzeganiem zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych. 
 

Zamawiający zapewnia zamykane pomieszczenie (garaż o powierzchni 16 m
2
) do składowania 

materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) wykonania wszystkich robót zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi zasadami sztuki   

budowlanej, 

2) kierowania robotami w wymaganym zakresie przez pracownika wykonawcy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane (kierownik budowy), 

3) realizacji zadania przy użyciu materiałów zgodnych z Polskimi Normami lub posiadających 

certyfikat zgodności, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terenie Państwa Polskiego. 
 
 

 

4.)   Termin wykonania zamówienia. 
 

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3.) 

Zaproszenia w terminie od dnia 18 sierpnia 2014 r. do dnia 16 września 2014 r. 
 

5.) Informacja o sposobie porozumiewania się w sprawie przedmiotu zamówienia. 

 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną: 

2. Adres kontaktowy – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia, ul. Arkońska 45  71-470 Szczecin, nr faks 91 425 10 96, adres e-mailowy: 

monika.kozubowska@nfz-szczecin.pl. 
 

6.) Opis sposobu przygotowania oraz termin złożenia oferty. 
 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 8 lipca 2014 r. do godz. 13
00

 w formie pisemnej, faksem 

lub elektronicznie na adresy lub nr faksu podany w pkt 5.) – wzór Formularza oferty  

w załączeniu. 
 

 

W ofercie wykonawca poda cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie 

ryczałtowe).  
 

Do oferty należy dołączyć, jako dokument pomocniczy, kosztorys uproszczony. 
 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich.  
 

Termin płatności faktury – 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej 

przez wykonawcę. 

 

7.) Informacja dotycząca sposobu wyboru oferty. 
 

Zachodniopomorski OW NFZ zawrze umowę z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę 

w przedmiocie zamówienia, tzn. ofertę z najniższą ceną na roboty budowlane w zakresie 

wykonania parkingu przy siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ i informacja ta zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Oddziału oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

mailto:monika.kozubowska@nfz-szczecin.pl

