
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót 
budowlanych – wykonanie przyłącza 
wodociągowego z zamontowaniem zaworu 
czerpalnego i wodomierza oraz przyłącza 
kanalizacji sanitarnej z rur PCV z 
odprowadzeniem ścieków w budynku 
gospodarczym PIW Siemiatycze, w tym 
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i 
pozwoleniami. 

 
I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach 
17-300 Siemiatycze, Ul. 11 Listopada 49 
 NIP: 544-13-01-006, REGON: 050665634 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro netto.  
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).  
III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
„Wykonanie przyłącza wodociągowego z zamontowaniem zaworu czerpalnego i wodomierza oraz 
przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV z odprowadzeniem ścieków w budynku gospodarczym PIW 
Siemiatycze, w tym projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami”.  
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zamontowaniem 
zaworu czerpalnego i podłączenia kanalizacyjnego z rur PCV z odprowadzeniem ścieków w budynku 
gospodarczym PIW Siemiatycze poprzez wykonanie: 

1) mapy do celów projektowych, 
2) uzyskanie warunków technicznych  przyłączy, 
3) wykonanie projektu  przyłącza wodno-kanalizacyjnego, 
4) wykonanie przyłącza wodociągowego z wprowadzeniem do budynku, sugerowany przekrój 
rury PE 50 mm, długość przyłącza  ok.28 mb, 
5) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z wprowadzeniem do budynku, sugerowany 
przekrój rury PCV 160 mm, długość przyłącza ok.33 mb, 
6) zasypanie wykopu i uporządkowanie terenu, 
7) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
8) załączony operat powykonawczy. 
 



  
2.Wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych, celem uzyskania 
informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca.  
3.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej 
gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed 
zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu 
oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.  
4.Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji 
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez zamawiającego. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą by dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
5.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 
istniejących obiektów, w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, Wykonawca zobowiązany 
jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów.  
6.Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również wobec osób 
trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.  
7.Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu 
(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.  
8.Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami 
prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.  
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
do 12 grudnia 2014r.  
 
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1.Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć na 
załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym – załącznik nr 1.  
2.Wykonawca do ofert przedkłada również kosztorys ofertowy.  
 
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
1.Cena ofertowa winna obejmować wszystkie roboty i prace konieczne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, o których mowa w niniejszym zapytaniu, w tym również wynikające z projektu 
budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przy czym dokumenty te należy 
traktować łącznie.  
2.Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto w złotych (PLN) za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Ceny powinny wynikać ze wszystkich czynności objętych 
przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.  
3.Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
4.Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.  
5.Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  
6.Pozycje nie wycenione przez Wykonawcę nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się 
będzie, że zostały ujęte w innych cenach, pozycjach ujętych w ofercie cenowej Wykonawcy. 
7.Ceny i stawki będą podawane przez Wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN).  
8.Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN). Kwota ryczałtowego 
wynagrodzenia umownego, będzie płatna jedną fakturą końcową. 
 
 
 



VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY  
Oferty będą podlegały ocenie według niezmiennego przez czas postępowania kryterium oceny. 
Kryterium oceny jest: NAJNIŻSZA CENA  
1.Wykonawca musi złożyć ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru.  
2.Wykonawca, ubiegać się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem co najmniej 2 
robót instalacyjnych o wartości min 80 000,00 zł brutto w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
Warunek będzie spełniony poprzez przedłożenie wykazu robót budowlanych wykonanych przez 
Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat o wartości minimum 80 000,00 zł brutto w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia. 
3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę 
więcej niż jednej oferty - oferty tego Wykonawcy zostaną 
odrzucone. Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje jako uczestnik konsorcjum.  
 
 
1.Osoby zainteresowane ww. zadaniem proszone są o składanie ofert w sekretariacie Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach  lub o przesłanie oferty na adres:  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 49, 17-300 Siemiatycze 
lub przesłanie oferty na adres e-mail:sekretariat@PIW-Siemiatycze.pl 
2.Termin składania ofert: 25-09-2014r. do godz. 11.00  
3.Zamawiający zastrzega sobie także prawo przesyłania Wykonawcy w formie elektronicznej 
następujących dokumentów:  
a) informacja i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,  
b) wezwania do złożenia wyjaśnień,  
4.Informacja i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczone zostaną na stronie 
internetowej Zamawiającego, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz 
przekazane zostaną do Wykonawcy w formie faksu lub/i drogą elektroniczną. 
5. Osoba upoważnioną do kontaktu z przyszłymi wykonawcami jest:  Małgorzata Zabuska,    tel. 
85 655 21 60.                                                              
 
 
 
 
 
6. Załączniki:  
1) formularz ofertowy,  
2) projekt umowy  
  
 
 


