SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 221 000 euro

Modernizacja podestów w Hali ERGO ARENA
znak 12/2019 ZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
CPV 44112000-8 Konstrukcje budowlane
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Hala Gdańsk - Sopot Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Plac Dwóch Miast 1, wpisana od Rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000216102 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, legitymującym się numerem NIP 5832870317 oraz REGON 193078050
Tel. 58-76-72-101 fax 58-760-10-29 email: przetargi@ergoarena.pl.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu podestów w Hali ERGO ARENA.
Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
5 tygodnie od zawarcia umowy.

III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia może się ubiegać podmiot, który spełnia następujące warunki:
1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp –
Nie dotyczy.

IV.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków i brak podstaw do wykluczenia (jeżeli dotyczy).
3. Wymagane dokumenty: nie dotyczy.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien określać
w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.
7.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia składa także oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia przez te podmioty.

8.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu składa oświadczenie złożone przez tych podwykonawców.

9. Forma składanych dokumentów:
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składane są w formie oryginału.
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę, członków konsorcjum, podmiot użyczający swój
zasób oraz podwykonawcę.
10. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Nie dotyczy.
11. Pozostałe wymogi
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winno być
złożone przez każdego z członków konsorcjum lub przez ich pełnomocnika.
V.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem.
3. W przypadku braku lub awarii faxu u wykonawcy zamawiający zastrzega możliwość
przekazania informacji temu wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej.
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4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan
Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119 w godz. 9.00-14.00, faks 58 760-10-29
email: przetargi@ergoarena.pl
VI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Nie dotyczy.

VII.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza oferty,
który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
5. zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta „podesty” nie otwierać przed
29.10.2019r. godz. 15.15 oraz wewnętrznej z pieczątką firmową (nazwa i adres
wykonawcy).

IX.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1 Sekretariat
pok. 1C14 , w terminie do dnia: 29.10.2019r. do godziny 14:00.
2. Oferty zostaną otwarte w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miasta 1, pokój
1C14 w dniu: 29.10.2019r. o godzinie 15:15.( wejście C1 od strony zaplecza
technicznego)

X.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą (ryczałtową) za wykonanie
przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem
zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.
3. Cena powinna być podana w złotych polskich, zgodnie z zapisami formularza ofertowego.
Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca zobowiązany jest
poinformować w ofercie o tym Zamawiającego i zobowiązany jest podać w ofercie kwotę
podatku od towaru i usług, który miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z
obowiązującymi przepisami, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy podaną przez
Wykonawcę kwotę podatku od towaru i usług do podanej ceny w ofercie.
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XI.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:
Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa.
Cena brutto 100%.
Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XII.

INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

XIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

XIV.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
1. Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa załącznik do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

XV.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony
prawnej zgodnie z działem VI ustawy.

XVI.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o., 80-344
Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby
lub poprzez adres e-mail: iod@ergoarena.pl , lub telefonicznie pod nr 48 58 76 72 102;
2) Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem danych osobowych, pisemnie na adres
siedziby lub poprzez adres email iod@ergoarena.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na który Wykonawca
składa ofertę;
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO [2];
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w
walutach obcych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
[ ]

1 - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego
załączników;
[2]

- Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień
umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w szczególności w przypadkach wskazanych w umowie.
XVIII.

ZAŁĄCZNIKI.




formularz oferty – załącznik nr 1
wzór umowy
Szczegółowy opis zamówienia
Zatwierdzam:
Magdalena Sekuła
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Załącznik nr 1

OFERTA
Modernizacja podestów w Hali ERGO ARENA
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa: ................................................................................................................ ......................
............................................................................................................................................................
Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): ......................................................................................
............................................................................................................................................................
Tel.: .................................., fax.: ............................. email: ………………………………….. ……
Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę:
Razem wartość netto w PLN
Stawka VAT w %
Razem wartość brutto w PLN

1.
2.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części zamówienia:
Lp.

3.
4.

Nazwa podwykonawcy/
dotyczy)

adres (jeżeli

Zakres zlecanych prac

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu i spełniam warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data
Pieczęć i podpis
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Umowa nr …………
Umowa zawarta w dniu …………………………………………. pomiędzy Zamawiającym:
Hala Gdańsk - Sopot Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Plac Dwóch Miast 1,
reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu – Magdalena Sekuła
a Wykonawcą …….………………………………………………………..……… z siedzibą
w …………………………, prowadzącym działalność gosp. na podstawie wpisu do ….……
NIP……………………..…. REGON…………………………..…… reprezentowanym przez:
…………………………………………….…………………….……………………………….
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest:
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarto w załącznikach do umowy.
§2
Terminy wykonania zamówienia
1.Zamówienie zostanie wykonane w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ………
2019r.
2. Dostępność hali od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub w innych godzinach
po porozumieniu z zamawiającym.
§3
Wartość zamówienia i rozliczenie
1. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całego zamówienia wynosi:
(Tabela z formularza)
- wartość netto ………..…. ……. ….. zł
- wartość VAT …. %
- wartość brutto …………………... …zł
§4
Terminy zapłaty
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania jednorazowej zapłaty wynagrodzenia określonego w
§ 3 niniejszej umowy przelewem na konto wykonawcy w terminie do 14 dni, od dnia wystawienia
faktury. Termin doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 5 dni od
dnia jej wystawienia.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół
odbioru.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9

4. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należne im wynagrodzenie
zostanie przelane bezpośrednio na konto wskazanego podwykonawcy, chyba, że zapłata dokonana
zostanie wcześniej przez wykonawcę a podwykonawca potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem
złożonym w siedzibie zamawiającego do 5 dni przed terminem płatności faktury (jeżeli dotyczy).
§5
Kary umowne
1. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej wykonania z winy wykonawcy Zamawiający
naliczy karę w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości
0,5% wartości umowy za każdy dzień.
3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia większej niż 7 dni zamawiający ma prawo do
odstąpienia od umowy i naliczenia kary w wysokości 5% wartości zamówienia.
§6
Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie w szczególności:
- w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują
konieczność zmiany postanowień Umowy
- zmiany/ wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku wstrzymania produkcji lub
dystrybucji towaru przez producenta, dystrybutora.
§7
Rozwiązanie Umowy
1.

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.
§8
Koordynatorzy prac/ osoby z uprawnieniami

1. Zamawiający wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i
jako osobę kontaktową:
Pana ………………………………….. Tel. …………………….. e-mail: ……………………..
2. Wykonawca wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i
jako osoby kontaktowe:
Pana …………………………………… Tel. ……………… e-mail: …………………………….
§9
Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
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4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załączniki
Szczegółowy opis zamówienia
Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :
Tytuł postepowania :
„Modernizacja podestów dla osób niepełnosprawnych na widowni kondygnacji K03 w Hali Ergo
Arena ”

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :
1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Modernizacja podestów dla osób niepełnosprawnych pozwoli poprawić widoczność i usprawni
poruszanie się i dojazd wózkiem do platformy.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja platform dla osób niepełnosprawnych wykonanych na systemie podestów
scenicznych Alustage.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia :
1. Zaprojektowanie i wykonanie zamiennego systemu barierek na podestach scenicznych, tak
aby obniżyć wysokość części pionowej do 0,7 [m] a część górną uzupełnić półką poziomą o
szerokości 0,5 [m] - łączny wymiar 1,2 [m]. Konstrukcja stalowa z wypełnieniem z
bezpiecznego szkła hartowanego z dekorem ( mleczne). Przed przystąpieniem do realizacji
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumentacje wykonawczą ( rysunki
wraz z obliczeniami statyczna – wytrzymałościowymi ).
Obmiar (2 podesty) : 2 x 8 [m.b.] = 16 [m.b.]
Podesty wykorzystane do platformy : Alustage by Athletic , Serie SCA 01 / 2 x 1 [m] , waga :
42,3 kg (ALUDECK HD)
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2. Wykonanie obudowy dla podestów z płyt warstwowych AL-PE-AL. Grubości 3 [mm].
Obudowa otwierana na zamek lub na rzepy.
Wymiary : Front z dwóch kawałków ok. 200 x 130 cm każdy + boki lewy i prawy z cięciem
pod schody ok. 200 x 130/90 cm. Łączenie na rzepy przyklejane od tyłu , niewidoczne od
frontu.
Obmiar (4 podesty): Obudowy – 4 sztuki.
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3. Wykonanie dylatacji z blachy nierdzewnej , mocowanej do części żelbetowej na kołki, wolno
opartej na podeście (niwelacja do wysokości podestu – opaską z gumy) . krawędzie blachy –
sfazowane – tak aby łatwo się przemieszało na wózku dla niepełnosprawnych. Grubość blachy
ok 3 [mm], szerokość – 30 [cm]. Obmiar (4 podesty) : 4 odcinki x 3,9 metra.

4. Dostawa i montaż skrzynki wykonanej z blachy o wymiarach : 50 [cm] x 50 [cm] podstawa ,
wysokość ok 1 metra. Skrzynka będzie posiadała gniazdka elektryczne ( ok 6 sztuk) do
ładowania telefonów i miejsce do powieszenia słuchawek , mobilnego systemu odsłuchu dla
osób niedosłyszących. Estetyczne wykonanie w kolorach srebrno szarych . Montaż skrzynki
do posadzki betonowej na trybunach, lub na ścianie żelbetowej – do uzgodnienia z
zamawiającym. Doprowadzenie okablowania – po stronie Wykonawcy – ok 15 [m.b.] na
ścianie żelbetowej – natynkowo. Wpięcie do rozdzielni – po stronie Zamawiającego.
Obmiar (2 podesty) : Ilość skrzynek : 2 sztuki.

5. Montaż wykładziny winylowej w celu ujednolicenia posadzki podestów. Rodzaj i kolor – do
uzgodnienia z Zamawiającym.
Obmiar (2 podesty) : 2 x 16 m2

Planowane prace zlokalizowane są całkowicie wewnątrz budynku Ergo Areny. Zamawiający posiada
wszelkie zgody i pozwolenia na przeprowadzenie w/w prac.
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Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Zamówienie winno być wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.
Zamawiający wykona dokumentacje podwykonawczą (rysunki weraz z obliczeniami) wraz
z obliczeniami statyczno wytrzymałościowymi dla zamiennego systemu barierek.
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji harmonogram montażu.
Roboty wykonywać z uwzględnieniem uwarunkowań konstrukcyjnych i przepisów
pożarowych w tym ewakuacji.
Prace należy wykonać w terminie określonym z Zamawiającym oraz uzgodnić szczegółowy
harmonogram poszczególnych robót. Prace na arenie będzie można prowadzić z
możliwością wjazdu T1 lub T2 bezpośrednio na płytę areny.
Wszelkie materiały do wykonywania inwestycji powinny odpowiadać wymaganiom
zwartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiały winny być fabrycznie nowe i spełniać standardy jakościowe, określone
odrębnymi przepisami.
Przed przystąpieniem do robót montażowych, należy sprawdzić wymiary w naturze.
Z uwagi na funkcjonowanie obiektu - w czasie prowadzenia robót, Wykonawca jest
zobowiązany do bezwzględnego zabezpieczania terenu robót.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
1.
2.
3.
4.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 , poz. 907
ze zm. ).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 , poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401).

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia.
1.
2.
3.
4.

Stosowne rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z
przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, gwarancje).
Przed złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym wykonawca może dokonać wizji
lokalnej na obiekcie.
Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót.
Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, kart gwarancyjnych na
zastosowane materiały
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