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ZAMAW!AJ ACY:
lnsfytut MeteoroIogii i Gospodark冊odnei ‑

Pahstwovy Insfytut Badawczy
ul. PodleSna 61

Ol "673 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

′,Wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniu serwe「ow=i w budynku lnstytutu MeteoroIogii i Gospodarki

Wodne十Pafistwowego lnstytutu Badawczego w K「akowie p「zy ul. Piot「a Borowego 14.′′

坦ejsce wkonan迫i
lMGW‑P旧′ ul. Piotra Bo「owego 14, 30‑21与Krak6w,

Ie「min realizacji zam6wien連

Wykonawca bedzie zobowiazany wYkona6 przedmiot zam6wienia w terminie:土壁̲生唾od dnia zawarciu
umOWγ.

Kryteria ocenv ofertv:
Oferta Wykonawcy moie uzyska6 maksyma‑nie lOO punkt6w・ Przy dokonywaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy pos†ugiwaC sie bedzie nastepujacymi kryteriami:

しp.

Kryterium

Waga

MaksymalnaIiczba

Punkt6w

1.

Cena

100%

100

Liczbe punkt6w w kryterium Cem PrZyZnana W kaZdej z ocenianych of帥Zamawiajacy ustali

Wg" naStePujacego wzoru:
C=(Cmin ÷ C。。) x lOO pkt

C ‑ iiczba punkt6w otrzymanych przez ocenianapferte w kryterium Cem,
Cmin ‑ najniZsza zaoferowana cena wSr6d wszystkich ocenianych ofert,
C。。 ‑ Cena OCenianej oferty.

T' +482256941 0O圧←482283418O‑ I E.imgw@一mgw.p‑ 1 W.www.ingw.pI
Oト673 Warszawa, uI. PodleSna 61
Instytut MeteoγOIogjj j Gospodarkj Wodnej ‑ Pahstwowy lnstytut Badawczy

lnstitute of Meteoroiogy and Water Management ‑ NationaI Researc旧n§titute

Regon: 00OO8O与07 1 NIP: 525‑OOO̲88̲09

M亡丁重0

1MGW‑PIB
留別eO榔9雄か

Zatacznik BP/2/Z.02/i NST

Wydanie: 1/2021 z dnia Ol.01.2021

Zamawiajaey udzieli zam6wienia temu Wykonawcy, kt6ry spetni warunki udziafu w postepowaniu,
jego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska najwiekszaliczbe punkt6w.
1stotne warunki zam6wienia:

CeIem przedmiotowej zam6wienia jest wγkonanie usfugi w formule 〃Zqprdye姫の/ wγめnqr tj.: uS†ugi
PrOjektowej (projektu budowlanego i projektu technicznego〉 wzmocnienia stropu serwerowni oraz wykonanie

rob6t budowlanych na podstawie w/w dokumentacji w zwiazku z planowanym ustawieniem dodatkowych szaf

typu RAC w pomieszczeniu serwerowni.
1. Wykonawca, W ramaCh reaIizacji p「zedmiotowego zadania, bedzie zobowiazany:
1) wykona6 kompIetny projekt budowIany wzmocnienia stropu serwerowni zgodnie z obowjazuj尋cym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sp帽Wie szczeg6†owego zakresu i formy projektu budowlanego

Z dnia 18 wrzeSnia 2020 r., WraZ Z Pe輔eniem nedzoru autorskiego (甘Wykonawca winien wykona6:
PrOjekt zagospodarowania dziatki ‑ jeZeli zajdzie taka koniecznoS6, PrOjekt a「chitektoniczno‑

budowlany, Projekt techniczny, dotaczy6 do projektu: OPinie, uZgOdnienia, Obliczenia, OSwiadczenia i
inne dokumenty niezbedne do kompletnego opracowania w/w p「ojektu budowlanego i projektu

technicznego);
2) dziatajac z pe†nomocnictwa Zamawiajacego przygotowati ztodyC we wtaSciwym Urzedzie kompIetny

Wniosek o pozwolenie na wykonanie rob6t budowlanych;
3)

ponieS6 koszty opねt adm面stracyjnych;

4)

uzyska6 ostateczna decyzje pozwolenia na wγkonanie rob6t budowIanych;

5)

pozyska6dziennikbudowy;

6)

zapewni6 kierownika budowy;

7〉

dzia†ajac z pelnomocnictwa Zamawiajacego dokonaC zawiadomienia wtaSciwy organ nadzo「u

budowlanego o terminie rozpaczecia rob6t budowIanych w zgodzie z: W/w projektem budowlanym,
uzyskana decyzja pozwolenia na wykonanie 「ob6t budowlanych, Ustawa Prawo Budowlane =nnymi
Obowiazujacymi p「zepisami prawa;

8)

wykonaC roboty budowlane w zgodzie z wyZej wymienionymi dokumentami przepisami BHP, P.POZ i

innymi obowiazujacymi przepisami prawa;
9)
10〉

przygotowa昂przekaza6 Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza;
dziatajac z petnomocnictwa Zamawiajacego dokona6

zawiadomienia wtaSciwy organ nadzo「u

budowlanego o zakohczeniu rob6t budow!anych przed przystapieniem do uZytkowania (w輪Z Z

PrZekazaniem stosownych dokument6w) i jeieii zajdzie taka koniecznoS6 w toku postepowania
administracyjnego pozyska6 ostateczna decyzj§ pozwoienia na uZytkowanie (lub tzw∴ 〃milczaca

ZgOde〃 ze strony wねstiwych organ6w administracji pahstwowe持
11〉

udzieli6

Zamawiajacemu wyjaSnieh i wsparcia merytorycznego na kaidym etapie reaIizacji

PrZedmiotu zam6wienia;
2.

Wykonawca zobowiazany bedzie do uzyskania zatwie「dzenia przez Zamawiajacego p「ojektu budowianego
PrZed jego z書oZeniem we wねSciwym U「zedzie wraz z wnioskiem o pozwoIenie na wykonanie rob6t

budowIanych.

3. Zamawiajacy informuje, ie w pomieszczeniu serwerowni pianuje postawi6:
‑ 6szaftypu RACK (ustawionych obok siebie wjednym rzedzie) o wadze do 820 kg kaZda,
‑ 8 szaf serwe「owych typu RAC (ustawionych obok siebie w jednym 「zedzie) o wadze do 720 kg kaZda, OraZ

‑ dwa klimatyzatory precyayjne Climaveneta;
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urz如zenia rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie z rysunkiem nr l (Za†acznik nr l).

4・ Zamawiaj尋cy informuje′ 2e dia stropu serwerowni zosta†a wykonana ,,Opinia technicz=a nOSnoSci stropu z

Ptyt Wielokana†owych′′‑ data opracowania O4.2020 「・ ‑ kt6「a′ dIa ce‑6w pogladowych Zamawiajacy
do†aczy† do przedmiotowego zapytania ofertowego (Zatacznik nr 3). Wyiej wymieniona opinia techni。Zna

ZOStafa op「acowana dla obcia之enia st「opu serwerowni′ 6 ‑ Cioma szafami typu RAC o wadze do 1300 kg
ka主da.

5・ Zamawiejacy informuje

ie pod se…erOWnia znajduje sie pomieszczenie magazynowe, Z dwoma oknami.

(Za†acznik nr 4)・ Na czas p「owadzenia rob6t budow‑anych, Zamawiajapy opr6Zni pomieszczenie z

magazynowanych materia†6w.
6"

ZaIeca sie′ aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokaIna na terenie rea‑izaQji 「oboty budowianej w ce!u

dokonania oceny pomieszczenia serwerowni i pomieszczeh sasiadujacych z tym pomieszczeniem, a takie
budynku′ dokument6w =nformacji przekazywanych p「zez zamawiajacego w 「amach przedmiotowego
ZaPytania ofertowego. Termin przeprowadzenia wi却iokalnej naleZy uzgodnie z P・ Arturem Sewerynem

tei・ (12) 63 98 310 lub 503 199 039, artu「・SeWerVn@ir哩逆心lub P・ Mateuszem St「uzikiem (12) 63 98 202
iub tel. 503 112 121 mateusz.st「uzik@imgw.p1
7. Robota budowIana bedzie wykonywana w budynku′ W kt6「ym Swiadczona jest przez pracownik6w

Zamawiejacego′ PraCa∴na rZeCZ IMGW‑PIB. Na Wykonawcy bedzie c垂2y6 obowiazek odpowiedniego
Zabezpieczenia miejsc′ gdzie beda prowadzone roboty, OraZ ZaPeWnienia wymaganych warunk6w

bezpieczerfetwa dla wszystkich przebywajacych tam os6b.
8. Zamawiejacy info「muje, Ze strop nad piwnica (na kt6「ym wykonana jest pod†oga podniesi。na
POmieszczenia serwerowni) wykonany jest z p†yt stropowych kana†owych. W celach pogledowych
Zamawiajacy zamieszcza fragment ・Zutu konst・uk画stropu nad piwnica (Zatapznik nr 2).

9. Wykonawca zobowiazany bedzie do w maksyma!nego ograniczenia wptywu prowadzonych prac
budowlanych na funkcjonowanie serwerowni i dziatajace w serwerowni systemy informatyczne.
10. Zamawiajacy informuje′ ie dopuszcza mo21iwoS6 prowadzenia prac od poniedzia†ku do piatku w godzinach

od 7.00 d0 18.00.
11. Wykonawca zobow時zany bedzie do skutecznego zabezpieczenia urzadzefi i pomieszczeh przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem ‑ W miejscach prowadzenia p「ac, do czasu ich zakohczenia.

12. Wykonawca zobow時zany bedzie do naprawγ i/lub poniesienia wszeIkich koszt6w zw時zanych z

ewentuaIn叩aP「aWa SZk6d spowodowanych przez Pracownik6w Wykonawcy.
13. Zamawiajacy informuje′ ie na terenie budynku lMGW‑PIB, PrZy ul・ P" Borowego 14 w Krakowie zapewni

Wykonawcy dostep do toalety′ WOdy i pr如u. Wykonawca zobow垂zany bedzie do zachowania po「z如ku i
CZyStOSci w udostepnionych mu pomieszczeniach′ a PO Zakohczeniu prac zobowiazany bedzie do
PrZyWr6cenia udostepnionych pomieszczefi do stanu pie「wotnego (z dnia ich udostepnienia) na wtasny

koszt.
14. Zamawiajacy info「muje, Ze na terenie i w budynku ‑MGW‑PIB, PrZy u一・ P. Borowego 14, W Krakowie
Obowiazuja zasady reiimu sanita「nego wprowadzone w zwiazku z sytua萌epidemio‑ogiczna, ZWiazana z
ko「onawirusem SARS CoV‑2′ kt6re zawarte sa w wewnetrznej ′′instrukdi bezpieczehstwa BHP

′" Wszyscy

PraCOWnicy Wykonawcy przebywajacy na terenie i w budynku lMGW‑PIB, PrZy u上P. Borowego 14, W
Krakowie′ ZObow車zanj beda do zapoznania sie i przestrzegania zasad bezpjeczehstwa zawartych w w/w

instrukcji.

15. Wykonawca bedzie zobowiazany udzieli6 Zamawiajacemu gwarancj= rekojmi na wykonana robote
budowlana na okres 60 miesiecy′ Iiczac od daty wYkonania p「zedmiotu zam6wienia (podpisania przez
St「Ony PrOtOko†u kohcowego odbioru rob6t〉.

T
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Wa…nki udzia†u w postepowaniu.

O udzielenie zam6wienia moga ubiega6

sie Wykonawcy, kt6rzy spetniaja warunki wymagane przez

Zamawiajacego w postepowaniu dotyczace:
ZdolnoSci technicznej lub zawodowej ‑ Wykonawca spetni wa川nek jeieli:

1) wykaie, Ze w okresie ostatnich 5 iat, a jeZeli okres p「owadzenia dziatalnoSci jest kr6tszy ‑ W tym Okresie

Wykona† co najmniej 2 (dwie) ustugi polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej w ramach kt6rej

Wykonano projekt budowIany, dIa budowy lub przebudowy, Iub rozbudowy obiektu budowIanego

Obejmujacy swym zakresem m.in. konstrukcje obiektu,
2) wykaie, ie w okresie ostatnich 5 lat, a jeZeii okres prowadzenia dziatalnoSci jest kr6tszy ‑ W tym Okresie
Wykona† co najmniej 2 (dwie) roboty budowIane w ramach kt6rych wykonano roboty w zakresie

konst川kcji budynku (obejmujace budowe nowego budynku, lub przebudowe, Iub rozbudowe istniejacego
budynku〉.
3〉

wskaie osobe posiadajaca uprawnienia budowiane do projektowania bez ograniczeh w specjalnoSci

konstrukcyjno‑budowIanej lub odpowiadajace im waZne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
PrZePis6w obow垂zujacych w dacie ich wydania oraz aktuaine zaSwiadczenie o przynaleinoSci do

WtaSciwej Okregowej lzby lnZynier6w Budownictwa.
4) wskaZe osobe posiadajaca uprawnienia budowIane do kierowania robotami budowIanymi bez ograniczeh
W SPeCjainoSci konstrukcyjno‑budowIanej lub odpowiadajace im waine uprawnienia budowIane wydane
na podstawie przepis6w obowiazujacych w dacie ich wydania oraz aktualne zaSwiadczenie o
PrZynaleinoSci do wtaSciwej Okregowej lzby In之ynie「6w Budownictwa.

Zamawiajacy dopuszcza sytua匂e, W kt6rej funkcje: OSOby wykonujacej dokumentaqie projektowa i petniacej

nadz6「 nad robotami budowianymらbedzie sp輪WOWata ta Sama OSOba, je2eii osoba ta posiada stosowne w/w

uprawnienia.
」eieli w trakcie postepowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwoienia na wykonanie rob6t

budowIanych, OkaZe sie, ie prQjekt budowIanv winien by6 sprawdzony przez osobe posiadajaca stosowne
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem wta紺wej O=B, Wykonawca zobowi zany bedzie do zapewnienia i
POniesienia koszt6w sprawdzenia dokumentacji prQjektowej przez osobe posiadajaca up帽Wnienia budowIane

WSkazane jak w pkt. 3) powyZej (tj.: Warunk6w udziatu w postepowaniu〉,

Opis sposobu DrZVgOtOWania ofertv:
Oferte naleZy przygotowa6 na druku: Formu/drz Q佃rfowy (Zatacznik nr 5〉.

Opis sposobu obliczania cenv:

W cene oferty naIeZy wIiczyC wszystkie koszty wykonanfa zam6wienia. Wykonawca jest zobowiazany
do podania ceny netto przedmiotowego zam6wienia powiekszonej o obowiazujacy podatek VAT.

Cena podana przez Wykonawce jest stata przez cafy okres obowiazywania Umowy i nie bedzie
POdiega†a waloryzac甲
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坦畦jsce i termin z†oZenia ofe虫

Oferte naleZy z†oZyC‑ PrZeStaC, na adres e‑mail:趣⊇咄wasniewski@im型血do dnia 12.02.2020 r. do

godziny 15.00.
Wykonawca moze ztozy6 tyIko jednapferte′ Wykonawca moze wp「owadzi6 zmiany lub wycofa6
Z†oZona przez siebie oferte przed申ywem terminu wyznaczonego na sktadanie oferL
Wykonawca prowadzapy dzia†alnoSC gospodarcza na podstawie ewidendy dzia†aInoSci gospodarczej,
Winien dotapzyedo oferty′ POdpisana klauzule informacyjna

WraZ Ze ZgOda na przetwarzanie danych

OSObowych (Za喝cznik nr 6).

土壁圃
Wykonawca przesytajac oferte na wskazany w zapytaniu adres mafrowy′ WyraZa zgode i zobowiazuje

Sie do przystapienia do zawarcia Umowy z Zamawiajacym.
Zamaw‑a」aCy ZaStrZega SObie moZliwoS6 zmiany ‑ub uzupe†nienia treSci zapytania ofertowego, PrZed

up†ywem terminu na sk†adanie ofertJnforma垂o wprowadzeniu zmiany Iub uzupe†nienia w t「eSci
Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwtocznie ‑ PrZeS†ana zostanie na

WSkazany przez wykonawce adres mai‑ovy (w przypadku ofert juZ otrzymanych), Wykonawca w
Ofercie winien poda6 adres maiIowy do ko「espondencji oraz numer te‑efonu kontaktowego, jak

r6wnieZ zostanie opu輔kowana na stronie Zamawiajacego. 」eZeIi wprowadzone zmiany lub
uzupe†nienia treSci Zapytania Ofertowego beda wymagafy zmiany treSci oferty Zamawiaj印y przedfuZy
termin sk†adania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Osoba uprawniona do kontakt6w z Wykonawca jest:
P・ Piotr KwaSniewski,旦i吐.kwasniewski@imgl生垣tel. (22) 56 94 234

Warszawa, 20.01.2021r.
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重来kierow
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