ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

Przedmiot zapytania ofertowego:
Wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu zagospodarowania działki, projektu budowlanego i projektów
budowlano-wykonawczych, dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa posterunku
meteorologicznego z masztem pod antenę odbioru satelitarnych danych meteorologicznych Sentinel dla
IMGW-PIB w Krakowie ul. Piotra Borowego 14”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu System
operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi),
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Zakres usługi:
Zakres usługi obejmuje:
a)

Wykonanie projektu koncepcyjnego masztu i projektu zagospodarowania działki dla anteny
satelitarnej stanowiącego rozbudowę posterunku meteorologicznego (projekt podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiającego): lokalizacja masztu, rysunki/szkice architektoniczno-konstrukcyjne wraz z
zaznaczonym na projekcie zagospodarowania działki (na mapie zasadniczej) przebiegiem sieci
zewnętrznych zasilających antenę satelitarną, opis użytych materiałów;
b) przygotowanie i złożenie przez Wykonawcę, zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót
budowlanych we właściwym Urzędzie wraz z uzyskaniem zgody na prowadzenie prac budowlanych
(zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót dotyczy przyłączy sieci/instalacji zewnętrznych zasilania
anteny satelitarnej);
c) Wykonanie, projektu budowlanego, dokumentacji geologicznej gruntu - opracowanej przez geologa z
uprawnieniami (w miejscu posadowienia masztu w celu ustalenia nośności gruntu i poziomu
zwierciadła wody gruntowej) i projektów budowlano-wykonawczych (projekty dla wszystkich branż w
tym projekty przyłączy sieci/instalacji zasilających antenę satelitarną, instalacji odgromowej masztu i
innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego posterunku
meteorologicznego) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
d) przygotowanie przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów

e)
f)

inwestorskich dla wszystkich branż;
wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego i podczas
prowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych;
pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji - do czasu zakończenia prac koniecznych
do wykonania w ramach projektu Sat4Envi - nie później niż 31.05.2019 r.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności koniecznych do
realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w tym do występowania przed organami administracji publicznej.
Dokumentację należy sporządzić:
Projekt koncepcyjny: w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej na
płycie CD zapisanej w ogólnodostępnym formacie PDF i wersji edytowalnej, a dla rysunków: PDF i DWG.
Projekt zagospodarowania działki, Projekt budowlany, dokumentacja geologiczna gruntu (w miejscu
posadowienia masztu) i Projekty wykonawczo-branżowe wraz z przedmiarami robót, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysami inwestorskimi: po 4 egzemplarze w wersji papierowej i
4 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD zapisanej w ogólnodostępnym formacie PDF i wersji
edytowalnej, a dla rysunków: PDF i DWG.
Dokumentację należy przygotować zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami, przepisami p.poż., sanitarno – higienicznymi, bhp, zasadami wiedzy technicznej i innymi
wymaganymi prawem.
Informacje dot. anteny satelitarnej: maszt ma zapewnić mocowanie odbiorczej anteny parabolicznej o średnicy
3.8 do 5.0 m kierowanej w azymucie i elewacji. Do masztu maja być doprowadzone ciągi kablowe pozwalające
na ułożenie kabla sygnałowego oraz sterującego silnikami anteny, jak również zasilania wskazanego przez
dostawcę anteny.
Parametry techniczne dotyczące anteny satelitarnej takie jak: wielkości czaszy, sposób zasilania, rodzaj
systemu odbiorczego i inne niezbędne, do realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekaże
Wykonawcy niezwłocznie po ich uzyskaniu od Wykonawcy systemu odbioru i przetwarzania danych
satelitarnych Sentinel.
Miejsce wykonania:
Państwowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Kraków,
ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
Termin realizacji:.
-

-

-

wykonanie i złożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, projektu koncepcyjnego i projektu
zagospodarowania działki: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
przygotowanie i złożenie przez Wykonawcę, zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych we
właściwym Urzędzie – 7 dni po akceptacji projektu koncepcyjnego i projektu zagospodarowania działki przez
Zamawiającego;
wykonanie, projektu budowlanego, dokumentacji geologicznej gruntu i projektów
budowlano-

-

wykonawczych (projekty dla wszystkich branż w tym projekty przyłączy sieci/instalacji zasilających antenę
satelitarną, instalacji odgromowej masztu i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
przedmiotowego posterunku meteorologicznego) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przedmiarami robót,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysami inwestorskimi dla wszystkich branż –
w terminie 40 dni od daty przekazania parametrów technicznych od Zamawiającego (co zostanie
potwierdzone pisemnie osobnym protokołem)
wsparcie merytoryczne i sprawowanie nadzoru autorskiego, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i na
żądanie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, do czasu zakończenia prac,
koniecznych do wykonania w ramach projektu Sat4Envi - nie później niż 31.05.2019 r.

Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę
ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym
wszystkie koszty przejazdu, koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia oraz koszty związane
z procedurami administracyjnym, z uwzględnieniem ceny pełnienia wsparcia merytorycznego i nadzoru
autorskiego prowadzonego na etapie realizacji inwestycji.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z obiektem, oraz uzyskać niezbędne
do sporządzenia oferty informacje, mające wpływ na wartość zamówienia.
Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT w następującej formie:
„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ryczałtową: ……. zł netto, słownie………………………….zł
netto, w tym wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego:…………….zł netto, słowne…………………. zł netto.
Podatek Vat:……………………………zł, słownie…………………………..zł
Cena brutto:…………………….. zł, słownie………………………………..zł”
Wymagania:
1)

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia, do
oferty należy dołączyć:
a) odpis uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie
architektonicznym bez ograniczeń, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub wypis z Listy Architektów,
b) odpis uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
c) odpis uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie specjalności
instalacyjnych (dla Projektantów sieci/przyłączy/instalacji zasilenia anteny satelitarnej) oraz aktualne
zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

d) Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej o prowadzonej
działalności gospodarczej przez Wykonawcę.
e) Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej,
winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych. (Załącznik 1).
2)

Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

3)

Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie projektowania architektonicznego i
konstrukcyjnego obiektów budowlanych, a w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 3 projekty
budowlane obiektów o konstrukcji stalowej. Mile widziane jest przedłożenie referencji z wykonanych
projektów. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz
z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług (referencje, protokoły odbioru itp.).

4)

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę min 2 mln złotych.
Kopię polisy należy dołączyć do oferty.

Uwagi:
Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyraża zgodę i zobowiązuje się do
przystąpienia do zawarcia Umowy stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz
który, spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem
terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego
zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie – przesłana zostanie e-mailem na wskazany przez Wykonawcę
adres mailowy (Wykonawca w ofercie winien podać adres mailowy do korespondencji oraz numer telefonu
kontaktowego), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub
uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest
remigiusz.dydula@imgw.pl.

p. Remigiusz Dyduła, tel. 12 6398250, e-mail:

Wizja lokalna:
Miejsce: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej (w godzinach: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku) należy uzgodnić z p.
Remigiuszem Dyduła, tel. (012) 63 98 250 , e-mail: remigiusz.dydula @imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać na adres e-mailowy: piotr.kwasniewski@imgw.pl, do końca dnia 13.06.2018 r.

