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Szczecin, 14 sierpnia 20I3r.

PRoToK oŁ WIZJI LOKALNEJ

w dniu 14'08'20r3t', w ramach prowadzonego przez stowarzyszenie pomocy
Dzieciom i MłodzieĘ Niepełnosprawnej Ruchowo ,,Tęcza" w Szczecinie (da1ej
zamawiający) postępowania z zachowaniem Zasady konkurencyjności dotyczącego
wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania:,,Przebudowa budynku Kontrasty wtaz Ze
zmianą sposobu uzy'tkowania'' odbyła się wizja lokalna z udziaŁem podmiotów
zainteresowanych przystąpieniem do postępowania konkursowego oraz przedstawicieli
zamawiającego.

W postępowaniu uczestniczyły osoby reprezentujące pięciu zainteresowanych
wykonawców, zgodnie z listą obecności. Z ramięnia zamawiającego w wizji lokalnej
uczestniczyły:

1 ) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Alicja Zołotucho
2) Kierownik administracyjny Anna Momot,

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie I2.O0. W trakcie wizji lokalnej
zainteresowanym okazany został obiekt, którego remont stanowi przedmiot zadania -
budynek dawnego Klubu Studenckiego 

',Kontrasty'' połozony w Szczecinie przy u1.

Wawrzyniaka 7a w 'szczecinie. Zainteresowanych oprowadzono po wszystkich
kondygnac.jach obiektu, umozliwiono szczegółowe Zapoznanie się z obiektem, wykonanie
fotografii i stawianie pytan.

W trakcie spotkania, zainteresowani przedstawili zamawiającemu następujące pytania:
1' Czy wywoz i utylizację foteli (sala kinowa) naleŻy uwzględnió w wycenie (ofercie)?

2' W części widocznej poddasza widaó pły'ty etemitowe, czy wywóz i utylizacjętych płyt
należy uwzględnió w wycenie(ofercie) ?

3' Czy płyty pł2 do pł8 nalezy uwzględnić w wycenie (ofercie)?

4' Czy demontaz sufitów podwieszanych na parterze i na ptętrze naleŻy ująć w wycenie
(ofercie)?



5' Proszę podaó materiał z jakiego powinna zostaÓ wykonana balustrada przy schodach *
front budynku.

6' Według jakiego wzoru naleŻy odtworzyó kraty na zewnątrz, proszę udostępnić
rysunek krat parteru we wszystkich oknach.

7 ' Czy uwzględniać przy wycenie (ofercie) rozbiórkę podłogi drewnianej naparterze?

8. Ile m2 podłogi technicznej znajduje się w projekcie.

9. Czy szprosy mogąbyć naklejone czy muSZąbyc konstrukcyjne?

10. Czy rozbiórkę ,,kabiny operatora'' na I piętrze naleŻy uwzględnić w wycenie (ofercie)?

11. Czy pochylnia do budynku ma zostaó wykonana w pierws zym etapie ptac?

12. Czy obiekt ma być zabezpteczony kratami czy roletami antywłamaniowymi?

13'Na którym etapie mają być wykonane place związane z podbitką i końcówkami
krokwi (czy na etapie wykonania elewacji czy przy pracach'związanych z remontem
dachu)?

l 4. Czy istniej e możliwo Śó udostępnienia inwentar y zacjt obiektu?

15. Na którym etapie prac mają być wykonane instalacje niskoprądowe?

Przedstawiciele zamawiającego zobowiązali się do odpowiedzi na postawione pytania
formie pisemnej i zamieszczenia ich na stronie internetowej www.bip.tecza.org.pl/

Spotkanie zakoiczyło się o godzinie 15"00, niniejszy protokół liczy 2

Alicja Zołotucho _ Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Anna Momot - Kierownik administracyjny .il:.-*. .....th.-*=4.....


