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ZAPYTANIE OFERTOWE
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji
elektrycznych w budynkach : Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego/
WCKP/, Wielofunkcyjnego/MFB/- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary
rezystancji izolacji przewodów i kabli w Puławach przy Al. Partyzantów 57.
Zakres przeglądu: pomiary wynikające z przepisów Prawa Budowlanego.
1. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30000,00 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych).
2. ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al.
Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail:
przetargi@piwet.pulawy.pl
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym
zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
3.1 Celem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji
elektrycznych w budynkach : Weterynaryjnego Centrum Kształcenia
Podyplomowego/ WCKP/, Wielofunkcyjnego/MFB/- sprawdzenie ochrony
przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli.
3.2 Zakres prac:
Budynek Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego /WCKP/
a) Pomiary rezystancji izolacji przewodów/obw. 1f /-570 szt
b) Pomiary rezystancji izolacji przewodów /obw. 3f /-50 szt.
c) Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej- 500 szt.
d) Badanie wyłączników różnicowoprądowych - 250 szt.
Budynek NLB/ seg. E,F,G,H/
a) Pomiary rezystancji izolacji przewodów/ obw. 1faz.- 500 szt
b) Pomiary rezystancji izolacji przewodów / obw. 3faz/- 150szt.
c) Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - 450szt.
d) Badanie wyłączników różnicowoprądowych- 180 szt.
3.3 Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w badanych
budynkach, po wcześniejszym umówieniu się. W tym celu należy skontaktować się
z panem Zbigniewem Liskiem tel. 81 889 3134, od poniedziałku do piątku w godz.
7.00-15.00.
3.4 Wykonawca będzie realizował umowę w oparciu o własny sprzęt i materiał;
pomiary i badania należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych, które
posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację. Dla potwierdzenia tego
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac, dostarczy zamawiającemu
potwierdzone kserokopie dokumentów certyfikacyjnych i legalizacyjnych urządzeń
pomiarowych.
3.5 Osoba wykonująca ochronne pomiary elektryczne powinna mieć świadectwo
kwalifikacyjne E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, a osoba
sprawdzająca i podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwo
kwalifikacyjne D z uprawnieniami do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń
elektrycznych w pełnym zakresie.
3.6 Wykonawca powinien wykazać minimum 1 usługę wykonaną w podobnych
obiektach/np. obiekt szpitalny/w okresie ostatnich 2 lat o porównywalnym
charakterze i zakresie rzeczowym do niniejszego zamówienia z podaniem
zamawiającego, wartości i okresu wykonywania usługi.
3.7 Pomiary będą wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób
wykonujących oraz przebywających w pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich
przepisów BHP.
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3.8 Pomiary wykonywane w budynkach będą prowadzone popołudniami, w dni wolne
od pracy soboty, niedziele. Zamawiający, w celu realizacji umowy, zapewni
wykonawcy dostęp do wszystkich pomieszczeń objętych przedmiotem zamówień.
Kolejność wykonywania badań będzie na bieżąco uzgadniana pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
3.9 Po wykonaniu pomiarów Wykonawca sporządzi, zgodnie z obowiązującymi
przepisami protokoły pomiarów dla każdego obiektu i dla każdego rodzaju
pomiaru.
3.10
Wykonawca przekaże protokoły z przeprowadzonych pomiarów
Zamawiającemu. Wykonawca sporządzi protokół odbioru końcowego. Protokół
podpisują strony zlecenia.
3.11
W związku z możliwością niedoszacowania ilości pomiarów niezbędnych do
wykonania w ramach przedmiotowego zadania, dla potrzeb przygotowania oferty
należy uwzględnić 2 % dodatek do wykazów określonych w zestawieniu.
3.12

Termin wykonania usługi: sierpień 2018 r.

4. INFORMACJA O MOŻLIOWŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania usługi: Budynek Administracyjno-Laboratoryjny – 1 miesiąc od daty
podpisania umowy, Budynek NLB 2 – miesiące od podpisania umowy
Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu w siedzibie Zamawiającego, w
ustalonym terminie.
6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIA ICH DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, lub inny dokument, z którego
wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacją na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania
zamówienia
oraz
informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami:
 min. 1 osoba, wykonująca ochronne pomiary elektryczne, posiadająca
świadectwo kwalifikacyjne E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów,
 min. 1 osoba sprawdzająca i podpisująca protokoły z pomiarów, posiadająca
świadectwo kwalifikacyjne D z uprawnieniami do wykonywania pomiarów
instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnym zakresie.
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4) wykaz usług o porównywalnym charakterze wykonanych w okresie 2 ostatnich lat w
podobnych obiektach wraz z poświadczeniem, że usługi te zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga wykazania należytego wykonania min. 1 usługi, z podaniem
nazwy Zamawiającego, wartości i okresu wykonania usługi.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz
dokumenty:
 w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu do negocjacji,
 faksem (81 889 3350, 81 886 2595),
 pocztą, przesyłką kurierską,
 osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli
zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał
informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI:
Krzysztof Wólczyński – krzysztof.wolczynski@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228, faks 81 886 2595, 81 889 3350.
9. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy przesłać faksem na nr faksu wskazane w zaproszeniu do złożenia oferty lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej. Ofertę należy złożyć do
dnia 17.07.2018r. do godziny 12:00.

Wykaz załączników do niniejszego zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
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