Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
Szczecin, dn. 8.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Narodowe w Szczecinie prosi o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych objętych dokumentacją projektową wykonania
przebudowy części pomieszczeń wystawowych znajdujących się na I piętrze budynku Muzeum
Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27. Przewidywany termin realizacji 1.02.2015 –
30.04.2015 r. tj. do dnia odbioru końcowego ww. realizacji.
Wymagany zakres czynności:
a. stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, decyzją o
pozwoleniu na budowę oraz z zasadami wiedzy technicznej,
b. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i / lub wykonawcy robót powstałych w toku realizacji
poprzez udzielanie dodatkowych informacji, wyjaśnień i opracowań, w tym rysunków roboczych,
uszczegółowienie rysunków wykonawczych, nanoszenie poprawek – nie powodujących zmian w
przedmiocie zamówienia wykonawcy wystawy lub uzupełnień do dokumentacji projektowej,
c. uzgodnienia / opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Wykonawcę z uwzględnieniem konieczności
zatwierdzenia zmian przez Zamawiającego przed ich wprowadzeniem w życie w przypadku gdy
powodują one zmiany w przedmiocie umowy zawartej z Wykonawcą robót, w określonych w niej
terminach lub innych ustalonych warunkach jej wykonania,
d. nadzorowanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a w
przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych przygotowanie dokumentacji zamiennej i
wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących i organu wydającego nowe pozwolenie na
budowę, na warunkach odrębnie ustalonych.
e. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na żądanie inwestora,
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,
f.

niezwłoczne informowanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych o wszelkich
dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy
rozbieżnościach z dokumentacją projektową,

g. ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z
rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
h. pełna współpraca z Zamawiającym w zakresie dopełnienia wymogów formalnych wynikających z
wytycznych dla beneficjentów RPO WZ oraz obowiązującego prawa,
i.

udział we wszystkich odbiorach częściowych, końcowym oraz w spotkaniach koordynacyjnych
wystawy – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

Oferty cenowe proszę składać w Sekretariacie MNS w terminie do 26 stycznia br.
Dokumentacja projektowa do której ma być świadczona usługa, dostępna jest na stronie
bip.muzeum.szczecin.pl zakładka – Zamówienia publiczne – Przetarg pn. Przebudowa Muzeum
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Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych. Ewentualne pytania proszę kierować do
Z-cy. Dyr. Ds. Administracyjnych p. Hanny Podsiadłej, tel. 91 43 15 240

Z poważaniem
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