
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

7 Szpital Marynarki Wojennej zwraca się z prośbą o złożenie wiążącej oferty na: 

„Rozbiórka budynku nr 9 w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku”, zgodnie z 

„Projektem budowlanym rozbiórki budynku z inwentaryzacją” z uwzględnieniem 

następujących elementów (opis przedmiotu zamówienia): 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku nr 9 wraz z uprzątnięciem 

i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki wyżej wymienionego 

budynku. 

2. Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z Projektem budowlanym stanowiącym 

załącznik nr 5 do specyfikacji zamówienia – „Projekt budowlany rozbiórki 

budynku wraz z inwentaryzacją” – spakowany katalog plików. 

3. Rozbiórka budynku będzie prowadzona na podstawie „Decyzji wydanej przez 

Wojewodę Pomorskiego Nr WI-II.7841.2.6.8.2014.MH z dnia 02.09.2014 r.”. 

4. Rozbiórka budynku będzie prowadzona na podstawie „Decyzji Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN.5142.356.2014.IKo z dnia 

04.07.2014r.”. W Decyzji tej Konserwator zastrzegł sobie demontaż z ww. 

budynku zadaszenia i osłony wejścia głównego wraz z balustradą balkonu. 

Ponadto Konserwator nakazał demontaż części stelaży markiz znajdujących 

się na budynku. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zdemontowanie 

ww. elementów i przekazanie Zamawiającemu celem ich zabezpieczenia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z ww. Decyzjami, do wyznaczenia 

Kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami, który obowiązany jest 

prowadzić Dziennik rozbiórki oraz umieścić na rozbiórce w widocznym 

miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

6. Zakres robót do wykonania obejmuje:  

- wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren rozbiórki; 

- rozbiórkę budynku Nr 9 wolnostojącego dwukondygnacyjnego, całościowo 

podpiwniczonego ze wszystkimi instalacjami; 

- rozbiórkę i demontaż zewnętrznych instalacji związanych z budynkami; 

- usunięcie i wywiezienie zalegających na terenie rozbieranego budynku śmieci  

i innych nieczystości; 



- wywiezienie materiału rozbiórkowego i zagospodarowanie we własnym zakresie 

materiału z odzysku; 

- zasypanie wykopów po rozebraniu fundamentów gruntem mineralnym bez 

zanieczyszczeń; 

- uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu po zakończeniu robót; 

- utwardzenie terenu; 

Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z ww. Decyzjami, do wyznaczenia Kierownika 

budowy ze stosownymi uprawnieniami, który obowiązany jest prowadzić Dziennik rozbiórki 

oraz umieścić na rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 
UWAGA !!! 
 

ZAPŁATA ZA WYKONANĄ PRACE ROZBIÓRKOWĄ, BĘDZIE REALIZOWANA W 
TRZECH TURACH W 2015r. – PROPORCJONALNIE W DRUGIM, TRZECIM I 
CZWARTYM KWARTALE! 
 

Szczegółowych informacji dotyczących ww. zapytania ofertowego wraz z możliwą wizją 

lokalną udziela Wojciech BARAŃSKI tel. 697 077 119. 

 
Planowany okres realizacji zamówienia 20.10.2014 – 31.12.2014 r.  

 

  Ofertę należy złożyć w Kancelarii jawnej 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ Z 

PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA 

KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU, ul. Polanki 

117, 80-305  Gdańsk w terminie do dnia 14.10.2014 r., godz. 09:30. 

Zamknięte opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę wykonawcy winno być opisane: 

  

      Na kopercie należy ponadto umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2014 r. o godz. 09:45 w pokoju Działu 

Technicznego budynku Logistyki 7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA KONTRADMIRAŁA 

PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk. 

 

 
Rozbiórka budynku nr 9 (39/2014) 

Nie otwierać przed (14.10.2014 r. godz. 09:45) 



Prosimy o podanie: ceny jednostkowej netto, wartości netto, stawki VAT, wartość 

brutto, oświadczenia o zapoznaniu się opisem przedmiotu zamówienia. Umowa zostanie 

podpisana z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.  

 
 
 

         KOMENDANT 

                                                                            7 Szpitala Marynarki Wojennej 

                                                                            z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ 

 

                                                                                   /-/ kmdr dr n. med. Dariusz Juszczak 


