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Postępowanie jest prowadzone z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie
art. 4 pkt. 8
ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy
tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350,
e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do składania
ofert na wykonanie kontroli okresowej budynków PIWet-PIB w Puławach zgodnie z art. 62 ust. 1,
pkt 1 oraz pkt 3 ustawy Prawo Budowlane.
Miejsce wykonania usługi – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57.
1.

Zestawienie obiektów budowlanych podlegających kontroli:



Budynek Laboratoryjny: kubatura 56 197,50 m3, powierzchnia zabudowy 6 024,5 m2,
powierzchnia użytkowa 11 799,50m2, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiskaoczyszczalnia ścieków poakwaryjnych, instalacja gazowa- laboratoryjne palniki gazowe 193
szt., przewody wentylacyjne.



Budynek Wielofunkcyjny: kubatura 18 103 m3, powierzchnia zabudowy 1 833,7 m2,
powierzchnia użytkowa 3 012,8 m2, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiskaoczyszczalnia ścieków laboratoryjnych, instalacja gazowa- 2 palniki Weishaupt na kotłowni, 4
palniki Weishaupt na spalarni, przewody wentylacyjne i spalinowe.



Budynek Administracyjno-Laboratoryjny: kubatura 35 133,00 m3, powierzchnia zabudowy
3 154,85 m2, powierzchnia użytkowa 7 956,76 m2, instalacje i urządzenia służące ochronie
środowiska, przewody wentylacyjne.

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

Strona 1/3



Budynek WCKP: kubatura 7 830,00 m3, powierzchnia zabudowy 2 425,00 m2, powierzchnia
użytkowa 3 673,00 m2, instalacja gazowa- kuchenka 4 palnikowa i taboret gazowy, przewody
wentylacyjne.



Budynek chlewni: powierzchnia zabudowy 542 m2, powierzchnia użytkowa 1026 m2,



Budynek garaży niskich: powierzchnia zabudowy 262 m2, powierzchnia użytkowa 202 m2,



Budynek garaży wysokich i warsztatów: powierzchnia zabudowy 210 m2, powierzchnia
użytkowa 164 m2,



Stodoła: powierzchnia zabudowy 201 m2, powierzchnia użytkowa 172 m2,



Budynek stajni: powierzchnia zabudowy 145 m2, powierzchnia użytkowa 102 m2,



Budynek techniczny nr 1: powierzchnia zabudowy 100 m2, powierzchnia użytkowa 87 m2,



Budynek techniczny nr 2: powierzchnia zabudowy 100 m2, powierzchnia użytkowa 87 m2,



Budynek techniczny nr 3: powierzchnia zabudowy 60 m2, powierzchnia użytkowa 52 m2,



Budynek techniczny nr 4: powierzchnia zabudowy 60 m2, powierzchnia użytkowa 52 m2,



Budynek agregatorowni: powierzchnia zabudowy 172 m2, powierzchnia użytkowa 73 m2,



Budynek małych zwierząt laboratoryjnych: powierzchnia zabudowy 68 m2, powierzchnia
użytkowa 47 m2,



Budynek wagi: powierzchnia zabudowy 54 m2



Magazyn odpadów chemicznych: powierzchnia zabudowy 46 m2, powierzchnia użytkowa 32
m2,



Budynek portierni: powierzchnia zabudowy 43 m2, powierzchnia użytkowa 29 m2,

Termin realizacji zamówienia - Wykonawca przeprowadzi kontrolę do dnia 20.05.2016 roku.
Kontrole będą prowadzone w godzinach 7:30-14:30. Przekazanie protokołów Zamawiającemu w ciągu
5 dni kalendarzowych od zakończenia przeglądów.
Wykonawca wraz z ofertą prześle Zamawiającemu skany dokumentów potwierdzające uprawnienia
Wykonawcy do przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych w przedmiotowym zakresie.
Wybrany Wykonawca po przesłaniu zlecenia dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów podpisane
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Przed rozpoczęciem kontroli Wykonawca uzgodni termin swoich aktywności w obiektach z
przedstawicielem Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały protokołów, po jednym egzemplarzu, osobno dla
każdego z obiektów budowlanych (Zamawiający dysponuje odpowiednimi formularzami oprócz
protokołów z kontroli kominiarskiej).
Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie powiadomić właściwy organ o
przeprowadzonej kontroli zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Prawo Budowlane.
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INFORMACJA O MOŻLIOWŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: Zamawiający nie
dopuszcza składanie ofert częściowych
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Anna Olejarczyk – anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 32 28, faks 81 889 33 50.
Ofertę zawierającą:
‒

cenę usługi (w cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem
kontroli),

‒

kopie uprawnień budowlanych Wykonawcy wszystkich specjalności (branża budowlana,
sanitarna) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę,

‒

aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób
wykonujących kontrolę,

‒

termin wykonania usługi,

należy przesłać nie później niż do dnia 15.04.2016 r. do godz. 15.00 na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy, faksem na nr 81 889 33 50 lub mail’em: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
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