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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wymianą
przyłącza wodnego na działce nr 2170 położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35.
Zamawiający jest w posiadaniu oceny technicznej istniejącego przyłącza wodnego
wykonanego w listopadzie 2015 r. wykonanego przez firmę „INSTALPIAST” Jolanta
Piaseczna. Fragmenty tej dokumentacji stanowią załącznik do niniejszego pisma.
Zakres prac budowlanych będzie obejmował odcinek do pałacu oraz do budynku oficyny.
Wykonując dokumentację do zadań Wykonawcy należeć będą wszelkie uzgodnienia z
Powiatowym Konserwatorem Zabytków właściwym dla lokalizacji zabytku.
Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia odrębnego postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych objętych
projektem
Zakres prac projektowych:
a) opracowanie projekt budowlano-wykonawczego,
b) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego;
d) opracowanie przedmiaru robót.
Termin wykonania przedmiotu umowy
Przedmiot umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem dokumentacji w
celu uzyskania ww. pozwolenia należy zrealizować w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania
umowy.
Za datę realizacji poszczególnych przyjmuje się datę protokolarnego przyjęcia dokumentacji
przez Zamawiającego.
Wymagania wobec Wykonawcy
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1. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do właściwych okręgowych izb samorządu zawodowego.
2. Doświadczenie - Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządził
przynajmniej 2 projekty budowlane dot. sieci wodociągowych o wartości inwestycji nie
mniejszej niż 50.000 zł. brutto.
Obowiązki Wykonawcy
1. Uzgodnienia dokumentacji z Powiatowym Konserwatorem Zabytków właściwym dla
lokalizacji zabytku i uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.
2. Opracowując dokumentację projektową Wykonawca jest zobowiązany w przypadku
określenia technologii , materiałów – opisać zaproponowane materiały i technologie za
pomocą parametrów technicznych , dokładnych określeń, w taki sposób by nie wskazywać
znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Jeżeli ze względu na specyfikę
przedmiotu nie można opisać za pomocą dokładnych określeń – wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
3. Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
16 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ( Dz. U. Nr
202 z 2004 r, poz. 2072 z późn. zm.)
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 4 kompletów dokumentacji projektowej w wersji
papierowej oraz wersję elektroniczną (część pisemną w formacie doc., część rysunkową w
formacie dwg. AutoCad 2004 lub starszy).
5. Na żądanie Zamawiającego, projektant będzie zobowiązany do wsparcia merytorycznego
podczas prowadzonego postępowania na roboty budowlane, (w tym udzielenia w terminie
najpóźniej do dnia następnego odpowiedzi na wpływające do Zamawiającego zapytania
dotyczące przedmiotu zamówienia, udzielenia lub ustosunkowania się na wpływające
zapytania, itp.).
6. Świadczenie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych polegajace na
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu
możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych– co najmniej 2 wizyty.
Warunki płatności:
70% wynagrodzenia - po wykonaniu całości prac potwierdzone protokołem odbioru
podpisanym przez obie strony
20% wynagrodzenia - po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego;
10% wynagrodzenia – po zakończeniu robót budowlanych stwierdzonych protokołem odbioru
robót.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – cena – 100%.
Ofertę należy przesłać poczta nie później niż do 27.11.2015 r. do godz. 14.00.
Potwierdzenie wykonania usługi będzie protokół odbioru.
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk – tel. 081/889 31 00,
Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana
dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być
konieczne dla przygotowania oferty. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub
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upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.
Z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa.
Prawa autorskie
Przekazywana dokumentacja jest wolna od wad prawnych i nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich zobowiązuje się do
zaspokojenia roszczeń z tego tytułu, wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia
Zamawiającego
od
jakiejkolwiek
odpowiedzialności
z
tego
tytułu.
Z dniem dokonania przez Zamawiającego zapłaty 70% wynagrodzenia nastąpi automatyczne
nabycie własności dokumentacji projektowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych do
projektów na Zamawiającego, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek
dodatkowych oświadczeń woli przez strony umowy.
Ofertę zawierającą:
- formularz ofertowy wg załączonego druku,
- załączniki potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie
należy przesłać nie później niż do dnia 27.11.2015 r. do godz. 14.00 na adres:
Państwowy Instytut Badawczy– Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy lub e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl.
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