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Kutno, dnia 05 maja 2014

Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
„Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym„
Star Fitness S.A. Poznań ul. Bolesława Krzywoustego 72 realizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej
dz. Nr 825/9.
Planowana inwestycja obejmuje:
a) budynek socjalno - biurowy
b) jednoprzestrzenną halę produkcyjno – magazynową
c) zadaszenie na magazyn materiałów hutniczych
d) zagospodarowanie terenu:
- budynek stacji trafo,
- układ komunikacyjny z drogami i parkingami,
- infrastruktura techniczna,
- ogrodzenie terenu,
- przyłącza i sieci zewnętrzne
Opis:
Planowana inwestycja obejmie budowę zakładu produkcyjnego zawierającego budynek socjalno-biurowy,
jednoprzestrzenną halę produkcyjno-magazynową oraz zagospodarowanie terenu w skład którego wchodzą:
budynek stacji transformatorowej, układ komunikacyjny wraz z drogami i parkingami, infrastrukturą
techniczną, ogrodzeniem terenu i instalacjami zewnętrznymi.
Przeznaczenie i program użytkowy
Planowana inwestycja będzie obejmowała produkcję urządzeń do fitness.
Głównie produkcja będzie się charakteryzował obróbką mechaniczną metali, tapicerowaniem ławeczek i
siedzeń i montażem gotowych produktów. Elementy z tworzyw sztucznych nie będą produkowane - będą
zamawiane od zewnętrznych dostawców i montowane na hali montażu. W zakładzie docelowo będzie
zatrudnionych 10 pracowników biurowych i 40 pracowników produkcyjnych zatrudnionych w systemie
dwuzmianowym (20 osób na zmianie).
Zakład dzieli się na trzy podstawowe strefy funkcjonalne:
biurową;
produkcyjną;
magazynową;
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1.Zestawienie projektowanych powierzchni
POW. UŻYTKOWA
projektowana powierzchnia użytkowa
2797,45
KUBATURA
kubatura budynku prod-mag-biur.
19360,9241
POW. CAŁKOWITA
powierzchnia całkowita budynku prod-mag-biur.
2915,98
WYMIARY
Długość i szerokość budynku prod-mag-biur.
66,26 x 50,14 m
Wysokość budynku prod-mag-biur.
7,71
m
Długość i szerokość trafostacji
4,26 x 2,41m
Wysokość stacji transformatorowej
2,65
m

m2
m3
m2

2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Wjazd na teren zakładu od strony ulicy Wschodniej jest kontrolowany z budynku biurowego.
Pomiędzy ogrodzeniem a granicą terenu zlokalizowane są parkingi dla pracowników i klientów. Od strony
wschodniej budynku zaprojektowano plac manewrowy dla dostaw oraz pełniące rolę drogi dla wozów Straży
Pożarnej.
Główne, wejście do budynku biurowego jest zlokalizowane w wschodniej części elewacji frontowej. Wejście
prowadzi do strefy recepcyjnej, biur, sali konferencyjnej i gabinetu dyrektora zakładu. Główne wejście do
części szatniowo-socjalnej dla pracowników produkcji znajduje się w elewacji zachodniej. Pracownicy
wchodzą do budynku korytarzem (z przedsionkiem wejściowym) z którego prowadzą drzwi do szatni,
pomieszczenia śniadalni, wydzielonych toalet męskiej oraz pomieszczenia porządkowego. Na wprost
wejścia do szatni dla pracowników zlokalizowane są drzwi wejściowe do hali produkcyjnej. Drugie wejście
osobowe do hali produkcyjnej prowadzi z części biurowej. Drzwi w klasie odporności ogniowej, wyposażone
w samozamykacze z kontrolą dostępu (kontrolę dostępu należy rozpatrywać wg projektów branżowych).
Z hali produkcji prowadzą wejścia osobowe do pomieszczeń technicznych (warsztat i pomieszczenie
pomiarowe) oraz drzwi osobowe i bramy segmentowe szybkobieżne do części magazynowej.
Pod kątem ochrony przeciwpożarowej budynek podzielony jest ścianami klasowymi o zadanej odporności
ogniowej. Ściany p.poż. są zlokalizowane pomiędzy częścią biurową a produkcyjną i magazynową.
W elewacji zachodniej zlokalizowane są dodatkowe bramy transportowe dostępne z poziomu terenu.
Dookoła hali produkcyjnej i magazynowej są dodatkowo zlokalizowane wyjścia osobowe prowadzące na
zewnątrz budynku.
3.Dane technologiczne, oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi,
Zaprojektowano jednoprzestrzenną halę produkcyjno- magazynową oraz przyległy do obu części od frontu
budynek biurowo-socjalny.
Projektowana hala będzie użytkowana, jako jednoprzestrzenny obiekt z wydzielonymi strefami
produkcyjnymi i magazynowymi. W toku użytkowania możliwe będą zmiany lokalizacji poszczególnych
działów więc halę projektuje się jako możliwie uniwersalną przestrzeń.
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Strefy procesowe obejmują obróbkę mechaniczną metalu, spawanie, oczyszczanie powierzchni elementów i
jej zabezpieczanie powłokami malarskimi, tapicerowanie, montaż elementów i pakowanie gotowych
produktów. Pomiędzy poszczególnymi gniazdami produkcji elementy są transportowane na paletach przez
wózki widłowe elektryczne i ręczne wózki paletowe.
W skład technologii wchodzą poszczególna gniazda robocze, na których odbywają się ściśle określone
czynności. Pomiędzy poszczególnymi stanowiskami elementy są transportowane na paletach przez wózki
widłowe elektryczne i ręczne wózki paletowe.
Opis procesów technologicznych na poszczególnych gniazdach produkcji:
1.Proces technologiczny zaczyna się od magazynu hutniczego , w którym przechowywane są kształtowniki
stalowe. Magazyn hutniczy stanowi wiata stalowa.
2.Krajalnia i obróbka mechaniczna nr 1 - krajalnia/obróbki plastycznej, gdzie powstają elementy z blach, rur,
płaskowników i kształtowników. Maszyny: piły do metalu.
3.Obróbka mechaniczna – kształtowanie. Pocięte elementy będą docinane i gięte do wymaganego kształtu.
Na tym etapie wykonuje się również wszelkie otwory i frezy. Elementy przygotowane są do spawania.
Urządzenia które będą wykorzystywane to: wiertarki słupowe i promieniowe, piły elektryczne do metalu,
frezarka i tokarki.
4.Spawalnia. Na stanowisku spawalniczym elementy będą ze sobą łączone za pomocą ręcznych urządzeń
spawalniczych. Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie mieszanki gazowej.
5.Szlifiernia detalu po spawaniu i przygotowanie do malowania. Detale są szlifowane w miejscach w których
były spawane za pomocą szlifierek elektrycznych lub pneumatycznych. Po zeszlifowaniu spawów
powierzchnia elementów jest przygotowywana do malowania poprzez oczyszczenie jej w procesie
śrutowania.
6.Malarnia. Elementy konstrukcji wytwarzanych urządzeń będą malowane farbą proszkową. Rozważany jest
do zastosowania system kabin proszkowych z odzyskiem filtrowym.
7.Stanowiska montażu.
4.Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku i zagospodarowania terenu
Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;
Budynki wolnostojące produkcyjny (produkcja urządzeń sportowych głównie z materiałów niepalnych –
stalowych), oraz biurowo-socjalny.
Zespół budynków jednokondygnacyjny.
Wysokość budynku: w części produkcyjnej – 7,71 m, w części biurowo-socjalnej 4,50 m.
Odległość od obiektów sąsiadujących;
Obiekt zlokalizowany jest na działkach nr 825/9 w obrębie ulicy Wschodniej w Kutnie.
Zespół budynków zlokalizowany w odległości powyżej 4 m od najbliższej granicy działki oraz powyżej 20 m
od innych budynków.
Warunki ewakuacji,
Długość przejścia w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych nie przekracza dopuszczalnych 125m
(100m dla budynku PM<500 MJ/m2 + 25m za wysokość pomieszczenia >5m).
Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych nie jest mniejsza
niż 0,90 m.
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Z pomieszczenia produkcyjno-magazynowego o powierzchni przekraczającej 1000 m2 zapewniono
minimum dwa wyjścia ewakuacyjne poprzez drzwi rozbieralne o szerokości minimum 0,90 m. Jedno wyjście
prowadzi na korytarz części biurowo-socjalnej przy warsztacie , drugie zaś zlokalizowane jest przy bramie w
części magazynowej.
Pomieszczenie ekspozycji jest formą holu, przez który prowadzi droga ewakuacyjna na zewnątrz budynku,
dlatego hol ten ma:
- wysokość nie mniejszą niż 3,30m,
- szerokość drzwi zewnętrznych nie mniejszą niż 1,80m,
- drzwi z holu na korytarz w klasie odporności ogniowej EI 30.
- pomieszczenie sekretariatu przynależy do pomieszczenia ekspozycji i nie wymaga
się aby ściana wydzielająca to pomieszczenie od ekspozycji miała klasę odporności
ogniowej.
Drzwi z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne otwierające się na zewnątrz pomieszczeń wykładają się na
korytarz lub posiadają samozamykacze jeżeli po ich całkowitym otwarciu ograniczają drogę ewakuacyjną
poniżej wartości 1,40 m.
Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie,
Wewnętrzna instalacja hydratowa - w budynku nie jest wymaga instalacji hydrantów wewnętrznych.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne :
Oświetlenie ewakuacyjne należy zastosować na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych
nieoświetlonych światłem dziennym oraz w pomieszczeniu ekspozycji.
Oświetlenie ewakuacyjne wykonywać zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia.
Oświetlenie awaryjne oraz PN-IEC60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
Dla dróg ewakuacyjnych o szerokości powyżej 2m, średnie natężenie oświetlenia na
podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej – min.1lx, a na centralnym pasie
drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia
powinno stanowić min. 50 % podanej wartości. Natężenie oświetlenia – min. 0,5 lx na poziomie podłogi.
Dodatkowe lampy ewakuacyjne ( z systemem zabezpieczającym przed zamarzaniem akumulatorów)
zastosować po wyjściu na zewnątrz budynku.
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych powinno być poparte wyliczeniem natężenia oświetlenia
ewakuacyjnego przy uwzględnieniu wysokości montowania opraw.
Projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien być uzgodniony w zakresie ochrony ppoż.
Instalacja piorunochronna
Wymóg stosowania, oraz wybór rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych wynika z
postanowień: PN–86/E–05003/01, 02, 03, 04 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” dotyczy
budynku biurowo-socjalnego jak również budynku produkcyjno-magazynowego.
Przed wyładowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien być chroniony nie tylko sam budynek, ale
instalacje i urządzenia elektryczne i elektroniczne (ochrona przepięciowa).
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Gaśnice
Budynek produkcyjno - magazynowy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 jednostki o
masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej, zaś budynek
biurowo-socjalny w ilości 1 jednostki o masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2
powierzchni strefy pożarowej.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 124,
poz. 1030/ wymagane zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla fabryki wynosi 10
dm3/s.
Najbliższe dwa hydranty zlokalizowane są:
- bliższy
- 25 m od budynku
- dalszy - 76 m od budynku.
Drogi pożarowe.
Droga pożarowa dla fabryki - nie jest wymagana
W związku z powyższym stwierdza się, że wymagania § 12 w zakresie drogi pożarowej są spełnione bez
dodatkowego rozprowadzenia dróg wewnątrzzakładowych.

5.Opis elementów budowlanych
Fundamenty.
Stopy fundamentowe - żelbetowe, monolityczne wylewane w deskowaniu, usytuowane na poduszkach
betonowych.
Ławy fundamentowe ścian murowanych żelbetowe, wylewane w deskowaniu..
Ściany fundamentowe i podwaliny
żelbetowe, monolityczne.
Ściany fundamentowe cokołów zaprojektowano ocieplone od strony zewnętrznej metodą „lekką-mokrą”
styropianem grubości 10 cm. Powyżej poziomu terenu na płytach należy wykonać cienkowarstwową
wyprawę tynkarską z tynku mozaikowego. Poniżej poziomu terenu izolacja zabezpieczona folią kubełkową.
Izolacje elementów konstrukcyjnych
Pionowa ław fundamentowych, podwalin i stóp - Abizol R+P, pozioma 2 x papa izolacyjna na lepiku.
Istnieje możliwość wykonania izolacji przy pomocy preparatów typu PENETRON.
Konstrukcja budynku socjalno-biurowego
Ściany murowane zewnętrzne – w technologii Silka gr. 24 cm z rdzeniami żelbetowymi.
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne – murowane z bloczków wapienno-piaskowych typu Silka grubości 18 cm.
Belki i podciągi żelbetowe, wylewane w deskowaniu wykonać według projektu konstrukcyjnego. Nadproża w
ścianach murowanych przyjęto wykonane z zastosowaniem typowych belek nadprożowych żelbetowych
prefabrykowanych „L-19”, oraz jako elementy żelbetowe połączone z wieńcem,
Stropy żelbetowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym
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Stropy oparto na wieńcach i podciągach ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
Ściany attyk murowane gr. 25 cm z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Attyki ocieplone
płytami z wełny mineralnej według rysunków przekrojowych.
Ściany wskazane w rysunkach architektury należy wykonywać w klasie odporności ogniowej REI60. Ściana
p.poż. i przejścia instalacyjne pomiędzy budynkiem biurowym a produkcją i magazynami i pomieszczeniami
technicznymi muszą spełniać warunki ochrony pożarowej.
Segment wejściowy do budynku łukowy – w konstrukcji stalowej. Według projektu konstrukcyjnego. Pokrycie
i ocieplenie według rysunków przekrojowych.
Ściany niekonstrukcyjne lekkie z podwójnych płyt gipsowo-kartonowych na stalowym stelażu systemowym.
Ściany z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10cm. Ściany budowane do stropu z przepustami dla instalacji
zabezpieczonymi wełną mineralną. W ścianach wykonać otwory drzwiowe zgodnie z rozwiązaniami
systemowymi.
Pokrycie dachowe nad częścią biurową – folia dachowa PCV gr min. 1,2 mm, ocieplenie wełna mineralna
ze spadkiem 18 – 40 cm warstwa, ułożona na folii paroizolacyjnej.
Konstrukcja hali
Stalowa dwunawowa, z ramami typu blachownicowego
Dach
- zaprojektowany jako warstwowy: folia PCV, ocieplenie PIR (typu IKO enertherm ALU)-12cm,
paroizolacja (folia polietylenowa), blacha trapezowa wg proj. konstrukcji, konstrukcja nośna dachu wg proj.
konstrukcji. Pokrycie dachu ze względu na powierzchnie większą 1000m² musi spełniać kryterium NRO z
częścią nośną wykonaną z materiałów niepalnych lub palna izolacja cieplna przekrycia powinna być
oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż R E 15. W projekcie
przyjęto rozwiązanie oparte na aprobacie ITB dla przekryć dachowych z częścią nośną z blachy trapezowej
wykonywanych przez firmę ATAB nv. Dach należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta i Aprobata
ITB.
Świetliki dachowe nad strefą robocza hali produkcyjnej- łukowe na podstawie prostej h=50cm, z
zamontowanymi klapami przewietrzającymi ( zamontowanymi w połowie świetlików) . Rozmieszczenie
świetlików, wymiary i rozmieszczenie wg rysunku -Rzut dachu.
Klapy przewietrzające zintegrowane z czujkami wiatru i deszczu. Świetliki zapewniają doświetlenie hali
produkcyjnej w strefie pracy personelu na poziomie 1/8 powierzchni podłogi.
Ściany zewnętrzne hali.
Płyty typu „Sandwich” gr. 10 cm z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w dwustronnej okładzinie
stalowej. Płyty typu Kingspan lub Arcelor. Współczynnik U ściany zewnętrznej 0,25 W/m2K
W projekcie przewidziano płyty typu ARCTHERM 2003 BI z ukrytym mocowaniem, profilowanie typu:
mikroprofilowanie.
Obróbki blacharskie z blach powlekanych, wkręty montażowe – ocynkowane. Rury spustowe z PCW.
Bramy przemysłowe – zaprojektowano 2 bramy segmentowe 300 x 500 cm z napędem elektrycznym oraz
drzwi stalowe z przeszkleniami w kolorze RAL 9006.
Zadaszenia przy hali produkcyjnej stalowe zabezpieczone antykorozyjne i malowane w kolorze elewacji hali
produkcyjnej
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Zadaszenia podwieszane do konstrukcji głównej hali, kryte blachą trapezową układana na płatwiach ze
spadkiem na zewnątrz. Zadaszenia zakończone rynnami z odprowadzeniem wody do kanalizacji
deszczowej.
Wykończenie zewnętrzne budynku biurowo-socjalnego.
Elewacje budynku socjalno-biurowego.
Łukowe zakończenie budynku.. Pokrycie łuku blacha fałdowa formowana – łukowa.
Wykończenie ścian:
- fragmenty nadokienne i podokienne tworzące zarys bieżni - płyty włókno cementowe na ruszcie
systemowym z ociepleniem z wełny mineralnej 12 cm, z izolacjami przeciwwilgotnościowymi i
przeciwwiatrowymi systemowymi, Kolor według opisu na rysunkach elewacyjnych.
- strefy międzyokienne – blacha falista na ruszcie systemowym z ociepleniem z pianki PIR gr 10 cm, z
izolacjami przeciwwilgotnościowymi i przeciwwiatrowymi systemowymi;
- strefy nadokienne - płyty włókno cementowe na ruszcie systemowym z ociepleniem z pianki PIR gr 10 cm,
z izolacjami przeciwwilgotnościowymi i przeciwwiatrowymi systemowymi. Kolor według opisu na rysunkach
elewacyjnych.
- cześć techniczna i wejście do budynku od strony zachodniej – ocieplenie metodą mokrą lekką z wełną
mineralną gr. 15 cm, i tynkiem mozaikowym. Kolor według opisu na rysunkach elewacyjnych.
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ścian przyległych.
Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
1.Okna do pomieszczeń biurowych - Ślusarka aluminiowa okienna - zaprojektowane ślusarka otworowej
należy wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi wg wybranego systemu (np.PONZIO NT 60 PE).
Trzykomorowy system izolowany termicznie, przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy
zewnętrznej, zakwalifikowanego do grupy materiałowej RMG 2.1. lub równoważne; Współczynnik U 1,1
W/m2K
2.Ślusarka drzwiowa zewnętrzna.
Ślusarka aluminiowa
Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi
wybranego dostawcy (np. wg systemu PONZIO NT 60. Trzykomorowego systemu izolowanego termicznie,
przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej, zakwalifikowanego do grupy
materiałowej RMG 2.1.) lub równoważne.
W drzwiach zewnętrznych wybranego systemu należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru
własnego i szerokości skrzydeł, stosunku szerokości do wysokości skrzydła (dla zawiasów dowrębowych)
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa,
Geze. Lub równoważne.
Szklenie szkłem bezpiecznym.
Ślusarka stalowa.
Do pomieszczeń technicznych zaprojektowano drzwi w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze
ślusarki aluminiowej.

STAR FITNESS S.A., ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, tel. +48 61 853 30 04, fax +48 61 853 34 19,
e-mail: info@star-fitness.pl, www.star-fitness.pl, KRS: 0000396009, NIP: 527-25-28-120, Regon: 140786153, Kapitał zakładowy 193 600 PLN

STAR FITNESS S.A.
ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań
tel. +48 61 853 30 04
fax +48 61 853 34 19
e-mail: info@star-fitness.pl
www.star-fitness.pl

Wykończenie wewnętrzne budynku biurowo-socjalnego.
1 Podłoża i posadzki.
Jako wykończenie zastosowano płyty gresowe i wykładzinę dywanową.
2 Okładziny ścian
W pomieszczeniach zasadniczo gładź gipsowa malowana farbą lateksową.
W pom. umywalni i WC ściany wyłożone glazurą do wys. sufitu podwieszanego.
W pom. śniadalni fartuch z glazury przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 60 cm
3 Ścianki wydzielające kabiny – systemowe z płyt HPL.
4 Parapety wewnętrzne – z konglomeratu
5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna.
- ślusarka aluminiowa pomiędzy hallem wejściowym a sekretariatem oraz w pomieszczeniach biurowych –
ścianki szklano-aluminiowa w kolorze RAL 7015 . Szklenie szkłem bezpiecznym.
- pozostałe drzwi drewniane płycinowe z ościeżnicą stalową regulowaną. Ościeżnica w kolorze
RAL 7015, płycina w kolorze RAL 9006.
- drzwi stalowe do hali produkcyjnej stalowe w klasie podporności pożarowej malowane w kolorze
RAL 9006.
6 Sufity podwieszone
W części hallu wejściowego, podcienia wejściowego i sekretariatu –sufit z blachy falistej ( jak na elewacji).
W pomieszczeniach biurowych – sufit podwieszony kasetonowy (typu np. Ecophon ).
Sufity gładkie i rastrowe wg podziału na etapie wykonawczym. Nad salą konferencyjną i w biurach sufity
akustyczne. Ostatecznego podziału sposobu wykończenia sufitów na gładkie i rastrowe należy dokonywać
na etapie wykonawczym w porozumieniu z inwestorem. W strefach przebiegania instalacji należy stosować
sufity rastrowe demontowalne.
7 Prace wykończeniowe wewnętrzne hali.
Posadzka
W hali produkcyjno-magazynowej zaprojektowano posadzkę przemysłową betonową gr. 20cm z betonu
posadzkowego C25/30 zbrojonego włóknem stalowym w ilości 25kg/m3. Podłoże pod posadzkę stanowić
będzie warstwa betonu podkładowego C8/10 gr. 10cm na podsypce z piasku zagęszczonego do Is=0,98.
Bezpośrednio pod płytą posadzki należy wykonać izolację z dwóch warstw foli polietylenowej gr. min.
0,2mm.
Podwaliny i cokoły zatarte ma gładko i malowane farbą lateksową w kolorze szarym.
W hali zastosowano odboje chroniące słupy stalowe. Lokalizację i wymiary należy ostatecznie ustalić po
zlokalizowaniu wyposażenia technologicznego.

Inne:
Lokalizacja robót budowlanych: Kutno, ul. Wschodnia dz.nr 825/9.
Ogłoszenie dotyczy zamówienia, dla którego nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
5 miesięcy od udzielenia zmówienia (do 10 listopada 2014r).

STAR FITNESS S.A., ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, tel. +48 61 853 30 04, fax +48 61 853 34 19,
e-mail: info@star-fitness.pl, www.star-fitness.pl, KRS: 0000396009, NIP: 527-25-28-120, Regon: 140786153, Kapitał zakładowy 193 600 PLN

STAR FITNESS S.A.
ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań
tel. +48 61 853 30 04
fax +48 61 853 34 19
e-mail: info@star-fitness.pl
www.star-fitness.pl

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
1. WARUNKI ZAMÓWIENIA
1.1 Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 70 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w
pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto
Zamawiającego: Bank PKO Bank Polski S.A. w Poznaniu, oś. Bolesława Śmiałego, Nr rachunku:
40 1020 4027 0000 1802 0779 2007. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia
uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Przelew pieniężny musi być dokonany z
konta firmowego wykonawcy na konto Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż
pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Star Fitness S.A., ul. Bolesława Krzywoustego 61-144 Poznań,
w sekretariacie lub umieścić w osobnej kopercie - opisanej „wadium" dołączonej do oferty. Nie wniesienie
wadium w terminie lub w sposób określony w ogłoszeniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta
zostanie odrzucona.
1.2 Główne warunki finansowania i płatności:
Faktury częściowe wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym, w oparciu o protokół zaawansowania robót, podpisany przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru. Faktura końcowa po zakończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym całego zakresu
umownego. Do każdej faktury musi być załączone oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu należności
wobec wszystkich podwykonawców za dotychczas zrealizowane i zafakturowane przez nich roboty - brak
oświadczenia Wykonawcy będzie powodem nie przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Faktury Wykonawcy
zostaną opłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Przez zapłatę należności należy rozumieć obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
1.3 Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawca musi ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego, informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów.
Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy:
2.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
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a) wykonali w okresie ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przez które Zamawiający rozumie:
budowę 2 /dwóch/ podobnych obiektów kubaturowych o wartości każdego z nich min. 3 000 000 PLN, o
łącznej kubaturze min. 10 000 m3 każdy oraz przedstawią dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że
roboty te zostały wykonane należycie;
b) dysponują osobą/osobami, uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, które posiadają uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj: wykażą, że
mają zdolność kredytową na kwotę minimum 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych),
2.4 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 roku - Prawo zamówień
publicznych.
Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
- Zamawiający uzna warunek pkt 2.1). za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający uzna warunek pkt 2.2. lit. a) za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty
budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
przez które Zamawiający rozumie: budowę 2 /dwóch/ podobnych obiektów kubaturowych
o wartości każdego z nich min. 3 000 000 PLN, o łącznej kubaturze min. 10 000 m3 każdy. Wykonawca jest
zobowiązany przedstawić w ofercie dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane należycie;
- Zamawiający uzna warunek pkt 2.2. lit. b) za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia - pracownikami lub wykaże w ofercie osoby, z którymi współpracuje na
podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i są członkami
właściwej izby samorządu zawodowego;
- Zamawiający uzna warunek pkt 2.3 za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zdolność kredytową na
kwotę minimum 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych);
- Zamawiający uzna warunek pkt 2.4 za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z
udziału w postępowaniu
Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zdolność kredytową na kwotę minimum 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych).
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1. Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty wskazane
w wykazie zostały wykonane należycie. Dokumenty stwierdzające, że (osoba) osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, takie jak: zaświadczenia o
uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej,
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
1b) aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.
2) wykaz osób (kierownika budowy, kierowników robót) i podmiotów, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) wykonali w okresie ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przez które Zamawiający rozumie:
budowę 2 /dwóch/ podobnych obiektów kubaturowych o wartości każdego z nich min. 3.000.000 PLN, o
łącznej kubaturze min. 10 000 m3 każdy oraz przedstawią dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że
roboty te zostały wykonane należycie;
b) dysponują osobą/osobami, uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, które posiadają uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i
są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający przewiduje negocjacje z 2 oferentami którzy zaproponują najniższą oferowaną cenę
żądanym terminie.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zapytanie ofertowe wraz z kompletem załączników i projektem budowlanym jest dostępne nieodpłatnie na
stronie internetowej Inwestora www.star-fitness.pl
Dodatkowo jest możliwość uzyskania odpłatnie kompletnej dokumentacji konkursowej w wersji papierowej z
Zarządzie Inwestycji Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Podrzeczna 5a. Koszt dokumentacji konkursowej stanowi
sumę kosztów jej powielania.
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentacji konkursowej w wersji papierowej
od 27.05 – 03.06 2014 godz. 10:00- 14.00.
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Odbiór dokumentacji konkursowej w wersji papierowej następnego dnia po złożeniu wniosku.
Oferty oraz wnioski o uzyskania dokumentacji konkursowej muszą być w języku polskim.
Planowany termin zawarcia umowy o realizację to 14.06. 2014 r.
Termin składania ofert upływa w dniu:

09.06 2014 o godz. 14.00

Harmonogram realizacji do 17 listopada 2014r. winien obejmować wszystkie zakresy zadania
inwestycyjnego
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1.
Cena
100%
TOTAL: 100%

Oferty bez zaznaczonego terminu ważności nie będą rozpatrywane a w przypadku nie spełnienia
wyznaczonego harmonogramu minimum zostaną odrzucone.
Wysłanie oferty oznacza akceptację warunków umowy.
Oprócz informacji zawartych na internetowej stronie Inwestora czy w otrzymanej dokumentacji konkursowej
w wersji papierowej istnieje możliwość uzyskiwania odpowiedzi z zakresu postepowania lub treści zawartych
w projekcie budowlanym, drogą elektroniczną od Zarządu Inwestycji Kutno Sp. z o.o. (Inżynier kontraktu).
Adres poczty elektronicznej poczta@zikutno.pl.
Oferta powinna zawierać
- ofertę wykonawcy,
- wypełniony harmonogram rzeczowo – finansowy,
- uzupełniony i zaakceptowany projekt umowy
oraz być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę
sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez
Oferenta.
Za datę wpływu oferty, uznawana będzie data wpływu do siedziby firmy Star Fitness S.A., ul. Bolesława
Krzywoustego 61-144 Poznań,

Z poważaniem
Sebastian Gazda
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