ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Remont pomieszczeń w obiekcie stacji oraz wiaty śmietnikowej na SHM Kozienice.
Zakres usługi:
Zakres usługi obejmuje m.in.:
Budynek stacji
1. Skucie i demontaż istniejących płytek gresowych na posadzce wraz z cokołem
w pomieszczeniach: wiatrołap, korytarz, pokój socjalny - pow. pomieszczeń łącznie około
18 m2.
2. Wyrównanie i przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ceramicznych, gruntowanie
podłoża, wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych (gresowych) o wym. ok. 30x30 cm,
wraz z cokołem (wysokość cokołu: 8 cm); płytki w kolorze szarym, antypoślizgowe: grupy R10
lub wyższej, klasa ścieralności 4 lub wyższa, klasa jakości I, w pomieszczeniach: wiatrołap,
korytarz, pokój socjalny – pow. pomieszczeń łącznie około 18 m2; fugi w kolorze szarym,
wykonanie wypełnień masą silikonową miejsc styku posadzka/cokół – silikon w kolorze płytek
(kolor szary).
3. Skucie i demontaż istniejących płytek na ścianach w pokoju socjalnym – powierzchnia płytek
ok. 8 m2.
4. Wyrównanie i przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ceramicznych, gruntowanie
podłoża, ułożenie nowych płytek ceramicznych na ścianach w pokoju socjalnym;
powierzchnia ok. 8 m2; płytki o wymiarach ok. 25x30 cm w kolorze białym, klasa jakości I,
grupa nasiąkliwości średnia lub mała (“II b” lub “II a” lub “I”); fugi i silikon w kolorze białym.
5. Wymiana instalacji: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji w obrębie pomieszczenia
socjalnego wraz z podłączeniem do istniejących pionów instalacji sanitarnej w budynku;
zdemontowanie istniejącej baterii zlewozmywakowej, wymiana zlewu na nowy wykonany
ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem, prostokątny, wraz z syfonem, wykonanie
podejść instalacji sanitarnych wraz z montażem nowej baterii zlewozmywakowej stojącej
jednouchwytowej, wraz z wężykami przyłączeniowymi ze stali nierdzewnej oraz zaworami
kątowymi z filtrem; dostawa i montaż nowych szafek kuchennych (szafki stojące: szerokości
80 cm zlewozmywakowa dwudrzwiowa – 1szt., szerokości 40 cm z szufladami – 1 szt.,
szerokości 60 cm dwudrzwiowa z półką lub półkami - 1 szt., szafka wisząca szerokości 80 cm
z ociekaczem i półką, dwudrzwiowa – 1 szt. Szafki kuchenne w jasnym kolorze, fronty szafek
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w jednolitym jasnym matowym kolorze wykończone okleiną lub lakierem z blatem w kolorze
szarym o grubości 3-5 cm, uchwyty należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wykucie i demontaż ościeżnicy po zdemontowanych drzwiach – poszerzenie otworu wejścia
na korytarz, naprawa miejsc po wykutej ościeżnicy, przygotowanie podłoża pod malowanie.
Naprawa pęknięć tynków (przygotowanie podłoża pod malowanie), szpachlowanie,
gruntowanie, malowanie ścian (2 krotne) i sufitów (2 krotne) w pomieszczeniach
zlokalizowanych na parterze budynku: wiatrołap, korytarz, pokój socjalny, pokój hydrologów,
WC (powierzchnia: sufitów ok. 35 m2, ścian ok. 115 m2); farby: sufity kolor biały, ściany
w kolorze jasno-szarym; farby lateksowe, o podwyższonej odporności na szorowanie,
matowe.
Wykonanie remontu pomieszczenia WC wraz z przedsionkiem, w którym znajduje się
umywalka (dalej: “pomieszczenia WC”); powierzchnia posadzki pomieszczenia ok. 2,7 m2,
wysokość pomieszczenia ok. 2,7 m. Remont pomieszczenia WC obejmuje m.in.: wymianę
instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w obrębie pomieszczenia WC wraz
z podłączeniem do istniejących pionów instalacji sanitarnej w budynku; skucie i demontaż
płytek na ścianach (powierzchnia ok. 15 m2) i posadzce (powierzchnia ok. 2,7 m2),
wyrównanie i przygotowanie podłoża pod nowe płytki ceramiczne, zagruntowanie podłoży,
wykonanie izolacji przeciwwodnej tzw. “folii w płynie” na posadzce oraz na ścianach
w rejonie urządzeń sanitarnych, wykonanie uszczelnień narożników (na styku połączeń
posadzka/ściany i ściana/ściana – dot. ściany z urządzeniami sanitarnymi) i przejść
instalacyjnych z taśm uszczelniających do spoin narożnikowych i łączących; wykonanie
nowych okładzin ceramicznych ścian (do wysokości minimum 2 m ponad posadzkę,
powierzchnia ok. 15 m2) i posadzki; płytki na posadzce o wymiarach ok. 30x30 cm w kolorze
brązowym matowym, antypoślizgowe: grupy R10 lub wyższej, klasa ścieralności 4 lub wyższa,
grupa nasiąkliwości średnia lub mała (“II b” lub “II a” lub “I”), klasa jakości I; płytki
na ścianach w kolorze ecru o wymiarach ok. 25x30 cm, klasa jakości I, grupa nasiąkliwości
średnia lub mała (“II b” lub “II a” lub “I”); fugi: na posadzce w kolorze brązowym, na ścianach
w kolorze płytek; silikony: połączenia posadzka/ściana – w kolorze brązowym, połączenia
ściana/ściana – silicon w kolorze płytek ściennych; demontaż istniejącej armatury i urządzeń,
wykonanie montażu nowej armatury, baterii, urządzeń obejmujący m.in.: dostawę i montaż
nowego stelażu podtynkowego WC z przyciskiem oraz wykonaniem podejść instalacji
sanitarnych, dostawą i montażem nowej miski ustępowej; dostawą i montażem zestawu:
szafki stojącej z umywalką ceramiczną w kolorze białym o szerokości ok. 50 cm, wraz
z wykonaniem podejść instalacji sanitarnych, dostawą i montażem nowej baterii
umywalkowej stojącej jednouchwytowej, wraz z wężykami przyłączeniowymi ze stali
nierdzewnej oraz zaworami kątowymi z filtrem; dostawą i montażem lustra o wymiarach ok.
50x90 cm.
Dostawa i wymiana 5 szt. drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami (3 szt. “80” do pomieszczenia kuchennego, pokoju hydrologów, na klatkę schodową z korytarza; 2 szt.
“70” - do wc i wewnętrzne w wc, z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem wentylacyjnym;
wszystkie nowe drzwi wraz z ościeżnicami w kolorze białym z poziomymi przeszkleniami
ze szkła nieprzeziernego; ościeżnice obejmujące - dla ścian gr. ok. 15 cm, dla drzwi
prowadzących na klatkę schodową – ościeżnicę proponuje sie osadzić przy krawędzi otworu
drzwiowego, lub w jego środku, osłaniając jej styki ze ścianą drewnianymi ćwierćwałkami, lub
listwami maskującymi).
Wykonanie demontażu okładziny podłogowej w pokoju hydrologów (powierzchnia ok.
15,5 m2), naprawa podłoża, przygotowanie podłoża pod montaż nowej wykładziny,
gruntowanie, dostawa i montaż nowej wykładziny podłogowej w kolorze szarym z materiału
trudno zapalnego, nierozprzestrzeniającego ognia wraz z wykonaniem cokołu z listew PCV
w kolorze szarym).

11. Dostawa i montaż rolet okiennych w kolorze szarym z materiału trudno zapalnego – rolety
na wszystkie okna znajdujące się w pomieszczeniach stacji SHM Kozienice na poziomie
parteru.
12. Wykonanie dostawy i wymiany 6 szt. lamp sufitowych. Wszystkie lampy nowe nastropowe
w kolorze białym o wymiarach ok. 30x30, wyposażone w wymienne źródła światła LED
z mocowaniem na gwint E27 lub GU10.
13. Dobór planowanych do zastosowania materiałów wykończeniowych przed ich dostawą i
montażem, tj. płytek ceramicznych, armatury, baterii, drzwi, rolet okiennych itp. należy uzgodnić
z Zamawiającym.
Wiata śmietnikowa
Remont elewacji wiaty śmietnikowej, naprawa pęknięć, malowanie na nowy kolor – pow. łączna
ścian ok. 50 m2. Wyburzenie muru zasieku na żużel (popiół) wraz ze skuciem posadzki betonowej,
(wywiezienie i utylizacja gruzu).
W celach poglądowych Zamawiający zamieszcza rysunek “Rzutu parteru budynku stacji SHM
Kozienice” (inwentaryzacja arch.-bud. listopad 2017)
Miejsce wykonania usługi:
Stacja Hydrologiczno- Meteorologiczna Kozienice, Nowiny ul. Zwoleńska 5
Termin realizacji:
16 tygodni od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż
do dnia 30 października 2020 r.
Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania
ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, czynności związanych z wykonaniem
przedmiotu zapytania ofertowego, w tym wszystkie koszty przejazdów, zakupu materiałów,
robocizny, pracy sprzętu, ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji
zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z budynkiem i uzyskać
niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, w związku z tym
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w obiekcie IMGW-PIB w Kozienicach. Oferty złożone
bez wykonania wizji lokalnej przez przedstawiciela Wykonawcy podlegają odrzuceniu.
Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną 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, na załączonym Formularzu oferty (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego).
Wymagania:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego z najwyższą starannością,
zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami
prawa.
1) Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (do oferty
prosimy dołączyć aktualną Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji
działalności gospodarczej o prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę).
Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności
gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą

na przetwarzanie danych osobowych. (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem
zamówienia, a w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykazać wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie zbliżonym
do zapytania ofertowego (Zamawiający wymaga załączenia do Formularza oferty stosownych
referencji, protokołów odbioru itp. potwierdzających należyte wykonanie tych robót).
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca wykonywania prac, wywozu i utylizacji
odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych. Wykonawca staje się
posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.).
2)

Płatność faktury:
Płatność dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru usługi, przelewem w terminie 21 dni od daty
otrzymania faktury.
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Uwagi:
Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę i zobowiązuje się do przystąpienia do zawarcia Umowy
z Zamawiającym.
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 w 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.
Warunki gwarancji i rękojmi:
60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Krzysztof Wronka, tel. (48) 61-43-079 lub 503-122-990, e-mail krzysztof.wronka@imgw.pl
Wizja lokalna:
Termin przeprowadzenia wymaganej wizji lokalnej na obiekcie IMGW-PIB należy uzgodnić
z p. Krzysztofem Wronka, tel. (48) 61-43-079 lub 503-122-990, e-mail krzysztof.wronka@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00
w wersji tradycyjnej/papierowej na SHM Kozienice, ul. Zwoleńska 5 Nowiny
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.wronka@imgw.pl

