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ZAPYTANIE OFERTOWE
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie
rurociągów przyłącza wodociągowego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w
Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 35 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
Opis:
Przedmiotem zaproszenia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie
rurociągów przyłącza wodociągowego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Swarzędzu
przy ul. Poznańskiej 35.
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacja projektową opracowaną przez projektanta
instalacji sieci sanitarnych mgr inż. Tomasza Karłowskiego stanowiącą załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego.
Teren na którym będą prowadzone prace jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 2115/A
decyzją z dn. 30.03.1987 r., obszar nr AZP 52-29.
Zakres robót określa:

- projekt umowy,
- projekt budowlany,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót.
Zamawiający posiada decyzje zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na
budowę - decyzja nr 1016/16 z dn. 11.03.2016 r. wydaną przez Starostę Poznańskiego.
Termin wykonania przedmiotu umowy
Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Pozostałe wymagania:
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome
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1. Wykonanie robót musi być wykonywane przez Wykonawcę posiadającego
doświadczenie w wykonywaniu robót polegających na wymianie rurociągów i posiadającemu
odpowiednie zaplecze sprzętowe (wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5
lat w sposób należyty minimum 2 prac polegających na wymianie rurociągów o wartości
minimum 25.000,00 zł. brutto).
2. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy tego typu pracach (należy
załączyć informacje o kwalifikacjach osoby kierującej pracami). Wykonawcy musza wykazać, że
dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami oraz załączą oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Warunki płatności:
100% wynagrodzenia - po wykonaniu całości prac potwierdzone protokołem odbioru
końcowego podpisanym przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacja robót zgodnie z projektem i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
– cena – 80%,
- doświadczenie Wykonawcy – 20%
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk – tel. 081/889 31 00,
Ofertę zawierającą:
- formularz ofertowy wg załączonego druku,
- załączniki potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje oraz zasoby sprzętowe,
- formularz służący wykazaniu doświadczenia wykonawcy,
należy przesłać nie później niż do dnia 31.03.2016 r. do godz. 12.00 na adres:
Państwowy Instytut Badawczy– Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy.
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