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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli okresowej budynków Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zgodnie z
art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 z późn. zm.):
Miejsce wykonywania usługi: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach
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
środowiska-oczyszczalnia ścieków poakwaryjnych, centrale i instalacje wentylacji,
instalacja gazowa- laboratoryjne palniki gazowe 193 pobory, instalacje gazów
technicznych: acetylenu, wodoru, argonu, helu, dwutlenku węgla, tlenu, wod-kan, c.o,
elektryczna, odgromowa, słaboprądowa.
 Budynek Wielofunkcyjny: kubatura 18 103 m3, powierzchnia zabudowy 1 833,7 m2,
powierzchnia użytkowa 3 012,8 m2, instalacje i urządzenia służące ochronie
środowiska- oczyszczalnia ścieków laboratoryjnych, centrale i instalacje wentylacji,
instalacja gazowa- 2 palniki Weishaupt na kotłowni, 4 palniki Weishaupt na spalarni,
wod-kan, c.o., elektryczna, odgromowa, instalacje słaboprądowa.
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OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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 Budynek Administracyjno-Laboratoryjny: kubatura 35 133,00 m3, powierzchnia
zabudowy 3 154,85 m2, powierzchnia użytkowa 7 956,76 m2, centrale i instalacje
wentylacji, wod-kan, c.o., elektryczna, odgromowa, słaboprądowa.
 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, centrale i przewody wentylacyjne, wod-kan, c.o., elektryczna, odgromowa,
słaboprądowa.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2020 r.,
Warunki realizacji zamówienia:
1. Niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej wybranemu wykonawcy zostanie
wysłane zlecenie.
2. Kontrole będą prowadzone w godzinach 7:30-14:30.
3. Przed rozpoczęciem kontroli Wykonawca uzgodni termin swoich aktywności w obiektach
z przedstawicielem Zamawiającego
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały protokołów, po jednym egzemplarzu,
osobno dla każdego z obiektów budowlanych (Zamawiający dysponuje odpowiednimi
formularzami oprócz protokołów z kontroli kominiarskiej).
5. Osoba dokonująca kontroli bezzwłocznie, pisemnie powiadomi właściwy organ
o przeprowadzonej kontroli zgodnie z art. 62, ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane.
Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktów jest:
Anna Bogusz – tel. 81 889 32 28,
e-mail: anna.bogusz@piwet.pulawy.pl , przetargi@piwet.pulawy.pl
Wyjaśnienia udzielane są wyłącznie na wniosek wysłany e-mailem na adresy wskazane
powyżej. Treść wyjaśnień zamieszczana będzie na stronie internetowej Wykonawcy.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – cena 100%.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród tych ofert, w których
Wykonawcy wykażą, że spełniają wymagania dot. terminu przeprowadzenia kontroli oraz
posiadanych uprawnień osób, które będą przeprowadzały kontrolę.
Ofertę zawierającą:
- cenę usługi (w cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem
kontroli),
- kopie uprawnień wymaganych ustawą Prawo Budowlane potwierdzające, że osoby które będą
wykonywać kontrolę posiadają odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia kontroli w ww.
zakresie,
- aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób
wykonujących kontrolę,
- termin wykonania usługi,
należy przesłać nie później niż do dnia 23.09.2020 r. do godz. 13.00 e-mailem na adres:
anna.bogusz@piwet.pulawy.pl lub przetargi@piwet.pulawy.pl .
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że:
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administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut Weterynaryjny –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania;
w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
−
−
−

______________________
*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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