Warszawa, 4.10.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia :
„Wykonanie docieplenia stropu nad kuchnią w budynku IMGW-PIB WOM Kasprowy Wierch.”
Miejsce wykonania:
WOM Kasprowy Wierch.
Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia do dnia 26.11.2021 r.
Kryteria oceny oferty:

Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy dokonywaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
Lp.

Kryterium

Waga

Maksymalna
punktów

1.

Cena

100%

100

liczba

Liczbę punktów w kryterium Cena przyznaną w każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali
wg. następującego wzoru:
C=(Cmin ÷ Coo) x 100 pkt
Gdzie:
C – liczba punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena,
Cmin – najniższa zaoferowana cena wśród wszystkich ocenianych ofert,
Coo – cena ocenianej oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska największą liczbę punktów.

Istotne warunki zamówienia:
Celem przedmiotowego zamówienia jest wykonanie:

1. Docieplenia stropu nad pomieszczeniem kuchni na poddaszu nieużytkowym budynku WOM
Kasprowy Wierch.
Powierzchnia pomieszczenia: ok. 12,0 m2 (wysokość pomieszczenia na poddaszu: ok. 1,4 m)
W ramach zadania Wykonawca winien:
- opróżnić pomieszczenie z zalegających materiałów wraz z ich zwiezieniem i utylizacją;
- osuszenie pomieszczenia;
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża;
- ułożenie izolacji stropu z maty lub płyt ze skalnej wełny mineralnej, układanej mijankowo w dwóch
warstwach zabezpieczonych od góry membraną paroprzepuszczalną. Minimalna grubość izolacji 30
cm z optymalnym stopniem przewodzenia ciepła, mieszczącym się w przedziale: 0,036-0,040 W/m*K;
(Uwaga: w rejonie wejścia na poddasze kuchni, z uwagi na kierunek otwarcia drzwi, wełny nie należy
układać)
- posprzątanie po wykonanych pracach budowlanych, zwiezienie i utylizacja odpadów.
1.

2.

3.
4.

Budynek WOM Kasprowy Wierch położony jest w strefie Tatrzańskiego Parku Narodowego objętej
nadzorem, w związku z powyższym (jeżeli zajdzie taka konieczność) transport materiałów „do” i odpadów
„z” budynku WOM Kasprowy Wierch, Wykonawca winien realizować w uzgodnieniu z Tatrzańskim
Parkiem Narodowym.
Zamawiający informuje, że transport osób i materiałów na teren WOM Kasprowy Wierch, a także
transport odpadów, możliwy jest z wykorzystaniem kolei linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch po
uzyskaniu stosownej zgody i zawarciu Umowy z PKL Kasprowy Wierch. Materiały, narzędzia i sprzęt
dostarczony do górnej stacji kolei linowej Kasprowy Wierch, winny być przenoszone do obiektu WOM
bezpośrednio przez pracowników Wykonawcy bez użycia mechanicznego sprzętu transportowego. W
analogiczny sposób winny być transportowane odpady z terenu WOM Kasprowy Wierch. Transport
samochodowy materiałów (i odpadów z terenu WOM) „do” i „z” dolnej stacji kolejki linowej w Kuźnicach
jest możliwy po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Zezwolenia takie wydaje Wydział Drogownictwa i
Transportu Urzędu Miasta Zakopane. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich
formalności prawnych, uzyskania stosownych pozwoleń i zawarcia stosownych Umów z wymienionymi
podmiotami w związku z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany będzie
do poniesienia kosztów transportu: pracowników, materiałów, narzędzi, odpadów i innych, „do”
i „z” budynku WOM Kasprowy Wierch.
Zmawiający informuje, że budynek Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na

Kasprowym Wierchu, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
Przedmiot zapytania ofertowego winien być wykonany z nowych materiałów własnych
Wykonawcy, a po zakończeniu robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu
dokumentacje powykonawczą, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (w

formacie plików PDF ) zawierającą: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub
deklaracje właściwości użytkowych, atesty - materiałów użytych do wykonania niniejszego
zapytania ofertowego. Materiały, o których mowa, powinny być dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.).
5.

Wykonawca będzie zobowiązany tak zorganizować roboty budowlane, aby umożliwić obserwatorowi
(pracownikowi WOM Kasprowy Wierch) nieprzerwane wykonywanie obserwacji meteorologicznych przez
24 godz. na dobę, a prace prowadzić tak, aby nie uszkodzić żadnej aparatury pomiarowej i instalacji
IMGW-PIB. Wykonawca zobowiązany będzie do maksymalnego ograniczenia wpływu

prowadzonych prac budowlanych na funkcjonowanie obiektu WOM Kasprowy Wierch.
6.
7.
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9.
10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i/lub poniesienia wszelkich kosztów związanych z naprawą
szkód spowodowanych przez Pracowników Wykonawcy, jeżeli takie będą miały miejsce.
Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie realizacji roboty. Termin
przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z P. Łukaszem Chmurą tel. 519 305 571
Robota budowlana będzie wykonywana w budynku, w którym świadczona jest przez pracowników
Zamawiającego, praca na rzecz IMGW-PIB. Na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek odpowiedniego
zabezpieczenia miejsc, gdzie będą prowadzone roboty, oraz zapewnienia wymaganych warunków
bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających tam osób.
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość prowadzenia prac od poniedziałku do soboty w
godzinach od 7.00 do 18.00.
Zamawiający informuje, że na terenie budynku IMGW-PIB, zapewni Wykonawcy dostęp do toalety, wody i
prądu. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku i czystości w udostępnionych mu
pomieszczeniach, a po zakończeniu prac zobowiązany będzie do przywrócenia udostępnionych
pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
Zamawiający informuje, że w budynku obowiązują zasady reżimu sanitarnego wprowadzone w związku z
sytuacją epidemiologiczną, związaną z koronawirusem SARS CoV-2, które zawarte są w wewnętrznej
„Instrukcji bezpieczeństwa BHP”. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie i w budynku,
zobowiązani będą do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w w/w Instrukcji.
Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną robotę
budowlaną na okres 60 miesięcy, licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania przez
strony protokołu odbioru robót).
Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez
Wykonawcę faktury VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokołu odbioru robót, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane przez
Zamawiającego w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej – Wykonawca spełni warunek jeżeli:
1)

2)

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w ramach których wykonano roboty budowlane
obejmujące: budowę nowego budynku, lub przebudowę, lub rozbudowę istniejącego budynku.
wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zostanie powierzone podmiotowi prowadzącemu
działalność gospodarczą

Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować na druku: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany
do podania ceny ryczałtowej netto przedmiotowego zamówienia powiększonej o obowiązujący
podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę jest stała przez cały okres obowiązywania zamówienia/Umowy i nie
będzie podlegała waloryzacji.
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć – przesłać, na adres e-mail: piotr.kwasniewski@imgw.pl do dnia 12.10.2021 r. do
godziny 15.00.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
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 2).
Uwagi:
Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyraża zgodę i zobowiązuje
się do przystąpienia do zawarcia Umowy z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnienia w treści
Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie. 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.
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (również po
przekazaniu Informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy), może podjąć
decyzję o unieważnieniu postępowania i rezygnacji z udzielenia Wykonawcy zamówienia.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
p. Piotr Kwaśniewski, piotr.kwasniewski@imgw.pl tel. (22) 56 94 234
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