ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego Dz 110, długości L= 245 m, wraz z wymianą
zestawu hydroforowego na terenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego
Instytutu Badawczego, przy ul. Zegrzyńskiej 38 w Legionowie.
Zakres zamówienia:
W zakres zamówienia wchodzi:
1)
2)
3)
4)

5)

wykonanie przyłącza wodociągowego od istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż
ul. Zegrzyńskiej w Legionowie, wraz z zasuwą liniową;
kompleksowe wykonanie prostokątnej prefabrykowanej komory wodomierzowej typu ciężkiego
wraz z elementami instalacji wodociągowej;
demontaż starego zestawu hydroforowego i wykonanie nowego (wraz z podłączeniem
elektrycznym, szafą zasilająco - sterowniczą i uziemieniem);
zapewnienie nadzoru technicznego w trakcie budowy w osobie kierownika budowy/robót, obsługi
geodezyjnej, wykonanie niezbędnych prób szczelności, płukania, dezynfekcji rurociągów oraz
badań fizyko-chemicznych wody w stacji SANEPID, naprawa dróg i nawierzchni wraz
z uporządkowaniem terenu budowy do stanu pierwotnego;
uzyskanie odbioru technicznego wykonanego przyłącza przez PW-K „Legionowo” Sp. z o.o., przy
udziale Inwestora i Wykonawcy.

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty,
oraz zapoznanie się z kompletną dokumentacją: Projektem budowlano - wykonawczym: „Przyłącze
wodociągowe Dz 110, L=245,00 m, wraz z wymianą zestawu hydroforowego”, opracowanym przez
PWK „Legionowo” Sp. z o.o., maj 2017, a także przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót.
Zamawiający
udostępnia
dokumentację
projektową
na
stronie
internetowej:
http://bip.imgw.pl/zamowienia-ponizej-30-tys-euro/.
Informacje dodatkowe:
Obszar w/w prac budowlanych, znajduje się w strefie obserwacji archeologicznych ustalonej dla części
stanowiska archeologicznego nr AZP 53-66/99 uchwałą Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie
z dnia 10 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Legionowa. W związku z powyższym w/w prace należy prowadzić przy stałej obecności
archeologa (umowa z archeologiem po stronie Inwestora).
Miejsce wykonania:
Państwowy Instytut Meteorologii i
ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo.

Gospodarki

Wodnej

–

Państwowy

Instytut

Badawczy,

Termin realizacji:
Planowany termin rozpoczęcia prac: wrzesień 2017 r.
Planowany termin zakończenia: do 27 listopada 2017 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, zakupu materiałów, robocizny, prace sprzętu, badań
i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem, terenem
budowy i 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.
Wymagania:
1)

2)
3)

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania
zamówienia, do oferty należy dołączyć:
a) odpis uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa;
b) odpis uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem
zamówienia, a w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w w/w
zakresie. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych
usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług (referencje,
protokoły odbioru itp.).

Kontakt:
Osobą
do
kontaktu
jest
ze
strony
Zamawiającego
tel. 22 56 94 234, e-mail: piotr.kwasniewski@imgw.pl

jest

p.

Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać na podany adres e-mailowy do dnia 11 sierpnia 2017 r.

Piotr

Kwaśniewski,

