
 

 

Tarnów dn. 09.04.2019r. 

L.Dz./PRO –dzpz /  1708 /2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca się z 
zapytaniem ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów budowlanych półrocznych, rocznych i 5-

letnich budynków, obiektów i terenów PWSZ w Tarnowie, zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie okresowych przeglądów półrocznych w budynkach: 

a. Budynek „A”, ul. Mickiewicza 8 
b. Budynek „CD”, ul. Mickiewicza 8 
c. Budynek „EFG”, ul. Mickiewicza 8 

Wykonanie okresowych przeglądów rocznych w budynkach: 
a. Budynek „A”, ul. Mickiewicza 8 
b. Budynek „B” ul. Mickiewicza 8 
c. Budynek „CD”, ul. Mickiewicza 8 
d. Budynek „EFG”, ul. Mickiewicza 8 
e. Budynek Domu Studenta, ul .Słowackiego 7 
f. Budynek stacji trafo, budynek usytuowany przy budynku CD 
g. Budynek kapliczki,. budynek usytuowany przy budynku A  

Wykonanie okresowych przeglądów 5-letnich w budynku: 
a. Budynek „A”, ul. Mickiewicza 8 
b. Budynek „B” ul. Mickiewicza 8 
c. Budynek „CD”, ul. Mickiewicza 8 
d. Budynek Domu Studenta, ul Słowackiego 7 

Wykonanie okresowych przeglądów wg. wytycznych Zamawiającego: 

a. stan techniczny pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem, oraz pomieszczeń mokrych  (2 
przeglądy w roku) 

b. stan techniczny laboratoriów (2 przeglądy w roku) 
c. przeglądy serwerowni  (2 przeglądy w roku) 
d. przeglądy rozdzielni w poszczególnych budynkach 
e. stan techniczny siłowni plenerowej 

 
Szczegółowy opis budynków zawarty jest w załączniku do zapytania ofertowego: 
załącznik nr 2 - Opis budynków 

Wytyczne do przeglądów budowlanych 5-letnich, rocznych i półrocznych: 
Zakres przeglądu winien obejmować: 

1. elementy budynku, budowli i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
2. instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska 
3. instalacje gazowe w tym sprawdzenie ich szczelności 
4. przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej) 
5. sprawność wentylacji mechanicznej w tym sprawdzenie drożności i wydajności wentylacji 
6. stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 
budowlanego oraz jego otoczenia 



 

7. instalacje elektryczne i piorunochronowe w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i 
aparatów. 

Głównym celem przeglądu ma być stwierdzenie czy w budynkach PWSZ mogą powstawać zagrożenie dla: 

a) bezpieczeństwa użytkowania 
b) bezpieczeństwa konstrukcji 
c) bezpieczeństwa pożarowego  
d) bezpieczeństwa środowiska 

II. DOKUMENTACJA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca wykona i przekaże protokoły przeglądów technicznych w następującej formie: 
1. Protokoły osobno dla każdego z budynków w ilości: 

• protokoły przeglądu stanu technicznego budynków półrocznego, rocznego i 5- letniego w 
formie papierowej - 2 szt. oraz na płycie CD - 1 szt. 

•  protokoły z przeglądu instalacji i urządzeń w formie papierowej oddzielnie dla każdej 
branży - 2 szt. 

• pozostałe przeglądy w formie papierowej po 1 szt. , oraz na płycie CD po 1 szt. 
2. W przypadku wykrycia wad i niesprawności w trakcie przeprowadzonego przeglądu należy 

dołączyć dokumentacje fotograficzną. 
3. Wzór protokołów i umowy na wykonanie (w formie elektronicznej ) Wykonawca przedstawi do 

uzgodnienia Zamawiającemu najpóźniej 5 dni po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. 

Uwaga: 
Wykonawca przeglądów stanu technicznego budynków (62 ust. 1 pkt. 1a) po zapoznaniu się z 
protokołami pozostałych przeglądów wskazanych budynków zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
PINB w Tarnowie o przeprowadzonej kontroli budynków A, CD, EFG a kopię złożenia powiadomienia 
przekazać Zamawiającemu. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
-    Posiadają min. 3 letnie doświadczenie i wiedzę zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
- Posiadają uprawnienia budowlane w wymaganych specjalnościach. 

- Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają polisę ubezpieczeniową od   
     odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

IV. TERMIN REALIZACJI 

W ramach przeglądu półrocznego: 
- budynki A, CD, EFG do 25.05.2019 r. 

W ramach przeglądu rocznego: 
- budynki A, B, CD, EFG, DS, stacja trafo, budynek kapliczki do 25.11.2019r 

W ramach przeglądu 5-letniego: 
- budynki EFG do 25.11.2019r 

V. ZAKRES I PODZIAŁ PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (tzw. branżowych). z podziałem na oferty 

(półroczne, roczne, 5-letnie i inne ): 



 

- Przeglądy stanu technicznego budynków 

- Przeglądy instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 
-  Przeglądy oświetlenia zewnętrznego budynków i wydzielonych instalacji elektrycznych ( 

typu: kotłownie, pralnie i kuchnie) narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne lub 
niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku 

-  Przeglądy instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej 
- Przeglądy instalacji i urządzeń kominiarskich 
-  Przeglądy instalacji i urządzeń gazowych i ich szczelności 

-  Przeglądy stanu technicznego i estetyki obiektu, jego przydatności do użytkowania oraz jego 

otoczenia 

- Przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej 

VI. ZALECENIA PRZED OFERTOWE 

• Oferent powinien przeprowadzić wizje lokalną stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym 

dla wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów. 

• Ustalenia godzin pracy ze względu na charakter uczelniany budynków. 

• Uzgodnienie warunków kontroli i przeglądów które nie zostały wykazane, a są konieczne i 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zadania. 
• Zleceniodawca umożliwi Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej na obiektach, których 

dotyczy przedmiot zamówienia. 

VII. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1 Ofertę na przeglądy budowlane budynków PWSZ w Tarnowie należy złożyć w 
opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 1708 /2109” do dnia 25 
kwietnia 2019 roku do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 
Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój A024 lub przesłać pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl . 

1. Oferta ( załącznik nr 1 ) winna zawierać: 
• ceny (zł brutto) zgodnie z tabelami w załączniku nr1 

2. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 
3. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

• Łączna cena oferty branżowej 100% ( ostatnia kolumna tabeli ) 
4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od 
Zamawiającego. 

6.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316683 Zbigniew Czemierowski lub  
tel. 14 6310710 Janusz Kozioł 

mailto:oferty@pwsztar.edu.pl

