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L.Dz./K-dzpz/1622/2021                                                                                      Tarnów, 27.04.2021r 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca 
się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi „Kontroli okresowych stanu technicznego 
obiektów budowlanych znajdujących się na terenie PWSZ w Tarnowie” zgodnie z art. 62 
ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.  
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
z siedzibą: ul. Mickiewicza 8, 33 -100 Tarnów 
tel. 14 63 16 500, fax. 14 63 16 600 
NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303 
Strona internetowa: https://pwsztar.edu.pl/ 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130000 zł. 
Rodzaj zamówienia: usługa 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Kontroli okresowych stanu technicznego 
obiektów budowlanych znajdujących się na terenie PWSZ w Tarnowie” (część budowlana), 
w tym: 
1.Wykonanie kontroli półrocznych, oraz rocznych stanu technicznego w budynkach: 

a) Branża konstrukcyjna (zgodnie częścią 1 formularza ofertowego) 
b) Branża elektryczna  (zgodnie częścią 2 formularza ofertowego) 
c) Branża sanitarna  (zgodnie częścią 3 formularza ofertowego) 
d) Przeglądy z zakresu przeglądów przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych 

(zgodnie z częścią 4 formularza ofertowego) 
 

2. Wytyczne do przeglądów budowlanych rocznych i półrocznych: 
Zakres przeglądu winien obejmować: 

a) elementy budynku, budowli i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 
niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

b) instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, 
c) instalacje gazowe w tym sprawdzenie ich szczelności, 
d) przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej) wraz z graficznym 

przedstawieniem usytuowania i opisem sprawdzanych kominów, 
e) sprawność wentylacji mechanicznej w tym sprawdzenie drożności i wydajności wentylacji, 
f) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 

budowlanego oraz jego otoczenia, 
g) instalacje elektryczne i piorunochronowe w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji przewodów, 

https://pwsztar.edu.pl/
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ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień instalacji i aparatów - w formie tabelarycznej z 
wartościami cyfrowymi, 

h) badanie pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
Uszczegółowienie zakresu zawarto w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz 
oferty – części od 1 do 4: 
- Ocena techniczna stanu technicznego budynku - Prawo Budowlane art.62, ust.1, pkt.1a 
- Ocena techniczna instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska - Prawo Budowlane 
art.62, ust.1, pkt.1b 
- Ocena techniczna ścianki wspinaczkowej 
(przegląd konstrukcji, mocowania konstrukcji, mocowania okładzin z płyt) – budynek E 
- Ocena techniczna stanu konstrukcji drewnianej dachu wraz z naciągami stalowymi hali 
sportowej i krytej pływalni - budynek E 
- Ocena stanu technicznego pomieszczeń serwerowni w budynkach Kampusu 
- Ocena stanu technicznego pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem (3), oraz pomieszczeń 
mokrych (2) 

- Ocena stanu technicznego pomieszczeń rozdzielni NN (3)(14) 

- Ocena techniczna zewnętrznego placu ćwiczeń – siłownia plenerowa przy budynku A 
- Instalacje elektryczne w pomieszczeniach mokrych (5), w pomieszczeniach przeznaczonych 
pod wynajem (6) 
- Badanie pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (14) 

- Ocena stanu oświetlenia zewnętrznego – dla całego Kampusu 
- Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej 
- Ocena stanu technicznego pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem oraz pomieszczeń 
mokrych (5) 

- Sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności 
energetycznej kotłów oraz dostosowaniem ich mocy dla potrzeb użytkowych 
- Ocena stanu technicznego laboratoriów (7)(10) 

- Ocena stanu technicznego pomieszczeń serwerowni w budynkach kampusu (8)(12) 

- Instalacje gazowe - Prawo Budowlane art.62, ust.1, pkt.1c (9) (11) 

 - Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) - Prawo Budowlane 
art.62, ust.1, pkt.1c (13) 

(oznaczenia odnośników podano w formularzu ofertowym) 
 

3. Głównym celem przeglądu jest stwierdzenie czy w budynkach PWSZ mogą powstawać 
zagrożenia dla: 

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

 
4. Dokumentacja wykonania zamówienia: 

Minimalne wymagania do protokołu kontrolnego – protokół powinien zawierać co najmniej: 
1) datę przeprowadzenia kontroli; 
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której 

zostały wydane, (lub innych uprawnień uprawniających do kontroli) osoby 
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przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis; 
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego; 
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację; 
5) podstawę opracowania; 
6) zakres kontroli; 
7) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały 

stwierdzone; 
8) kryteria oceny stanu technicznego poszczególnych elementów (np. wg.  klasyfikacji W 

Winniczek: Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i 
sprawności budynków mieszkalnych wyd. CUTOB-PZITB Warszawa-Wrocław 1986; 
Stan dobry – stopień zużycia elementu 0-15% 
Stan zadawalający (dostateczny) – stopień zużycia elementu 16-30% 
Stan średni – stopień zużycia elementu 31-50% 
Stan lichy (nieodpowiedni) – stopień zużycia elementu 51-71% 
Stan zły – stopień zużycia elementu 71-100%) 

9) aktualny stan techniczny elementów budynku 
10) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości; 
11) zalecenia zakresu remontów i napraw z terminami pilności wykonania robót budowlanych 

(np. I stopień pilności – wykonanie robót może zostać odłożone na lata następne (np. plany 
pięcioletnie 
II stopień pilności – roboty budowlane należy wykonać przed kolejnym rocznym przeglądem 
III stopień pilności – roboty budowlane należy wykonać pilnie ( nie później niż w ciągu 3 
miesięcy od kontroli 
IV stopień kontroli- roboty budowlane należy wykonać niezwłocznie (natychmiast) 
Kontrolujący może podać również nieprzekraczalny termin wykonania remontów lub/i 
napraw) 

12) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe 
działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku 
kontroli tych elementów; 

13) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli. 
W zaleceniach należy wskazać  

1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; 
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 11. 

Do protokołu należy dołączyć kopie zaświadczeń - Podstawę do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego 
rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami 
– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, oraz kopie 
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych 
uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5 (lub kopię innych uprawnień 
uprawniających do przeprowadzania przeglądów np. osoby posiadające kwalifikacje 
wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci 
energetycznych i gazowych lub/i inne) 
Do protokołów należy dołączyć również dokumentację graficzną i fotograficzną wykonaną 
podczas kontroli, charakterystykę przyrządów pomiarowych itp. Dokumentacja fotograficzna 
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powinna być czytelna (nie więcej niż 4 zdjęcia w kolorze na jednej stronie A4). 
Protokoły winny być opisane umieszczone w skoroszytach i w segregatorach, a ich ilość 
rozmieszczenie powinno odzwierciedlać układ z formularza ofertowego. Załączona część 
graficzna powinna być złożona do formatu a-4 i wpięta do segregatorów (skoroszytów). 
Protokoły oprócz formy papierowej powinny być dostarczone w formie cyfrowej (na nośniku 
cyfrowym) i umieszczone w segregatorach. 
Wykonawca kontrolujący stan techniczny po wykonaniu kontroli wskazanych budynków 
zobowiązany jest, powiadomić na piśmie PINB w Tarnowie o przeprowadzonej kontroli 
budynków A, CD, EFG, DS a kopię powiadomienia przekazać Zamawiającemu. 
 
IV. ZALECENIA PRZEDOFERTOWE 

1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego, w zakresie 
niezbędnym do wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów. 

2. Zamawiający umożliwi uczestnictwo w wizji lokalnej na obiektach, których dotyczy przedmiot 
zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w 
celu zapoznania się z obiektami, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej 
za pośrednictwem e-maila: j_ligeza@pwsztar.edu.pl do połowy okresu na składanie ofert. O 
terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną 
poinformowani e-mailem. 

3. Zamawiający umożliwi Wykonawcom - przed złożeniem oferty - wgląd do dokumentacji 
technicznej i książek obiektów budowlanych dla poszczególnych budynków. Zainteresowani 
Wykonawcy zobowiązani są zgłosić chęć wglądu do w/w dokumentacji  za pośrednictwem e-
maila: j_kozioł@pwsztar.edu.pl do połowy okresu na składanie ofert. O terminie wglądu do 
dokumentacji zainteresowani Wykonawcy zostaną poinformowani e-mailem. 
 
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

1. Zamówienie podzielone jest na 4 części (tzw. branżowe): 
Część 1: Tabela 1. Półroczne i roczne kontrole okresowe obiektów PWSZ w Tarnowie (branża 
konstrukcyjna). 
Część 2: Tabela 2. Półroczne i roczne kontrole okresowe obiektów PWSZ w Tarnowie (branża 
elektryczna). 
Część 3: Tabela 3. Półroczne i roczne kontrole okresowe obiektów PWSZ w Tarnowie (branża 
sanitarna).  
Część 4: Tabela 4. Półroczne i roczne kontrole okresowe obiektów PWSZ w Tarnowie 
(osoby posiadające kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarskim – w odniesieniu do 
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, 
osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do 
przewodów kominowych j.w. oraz do kominów wolno stojących oraz kominów lub 
przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń 
mechanicznych) 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na 1, 2, 3, 4 część 
zamówienia. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 
 

mailto:j_ligeza@pwsztar.edu.pl
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 05.2021 r. do 11.2021 r. 
2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia: 

a. w ramach przeglądu półrocznego: do 20.05.2021 r. 
b. w ramach przeglądu rocznego: do: 20.11.2021 r. 

3. Protokoły winny być sporządzone i przekazane w dniu: 
a. w ramach przeglądu półrocznego: 20.05.2021 r. 
b. w ramach przeglądu rocznego: 20.11.2021 r. 
 
VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH SPEŁNIENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu tj.: 

a) posiadają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, (w tym: konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub/i branżowe świadectwa kwalifikacyjne 
na stanowiskach dozoru nad eksploatacją) 

b) posiadają zdolność techniczną i zawodową 
c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia oraz posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności 
- Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty. 
 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert:  
a) cena oferty zł brutto - 100% 

2. Sposób oceny ofert – punktacja w/g wzoru: 
kryterium cena: 
   cena brutto najtańszej oferty 
------------------------------------------ x 100 = liczba punktów 
   cena brutto badanej oferty 
 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dopiskiem 
„Zapytanie L.Dz./K-dzpz/1622/2021” należy przesłać do dnia 5.05.2021 roku do godz. 14.00 
pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl (oferta składana w formie elektronicznej musi 
stanowić czytelny skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w formacie „pdf”). 

2. Oferta winna zawierać zgodnie z formularzem oferty – załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego – cenę (zł brutto). 

3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.  
4. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu składania 

ofert. 
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 

mailto:oferty@pwsztar.edu.pl
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dokumentów. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny - Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym 
finansowe od Zamawiającego. 
 
X. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
2. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w 

sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą. 
3. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 
podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 
 
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 
4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor PWSZ w Tarnowie. Dane 
kontaktowe: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 6316500, e-mail: 
rektorat@pwsztar.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w PWSZ w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane 
kontaktowe inspektora: tel. 146316585, e-mail: inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, lub adres 
wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w formie zapytania ofertowego poniżej 130000 zł. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo przez 
okres dłuższy jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych danej Jednostki, 
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

mailto:rektorat@pwsztar.edu.pl
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zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wyniki postępowania Zamawiający: 
a) upubliczni na stronie internetowej: https://pwsztar.edu.pl/ 

2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 
a) w zakresie merytorycznym: mgr inż. Janusz Kozioł, tel. 14 63 10 710, email: 

j_koziol@pwsztar.edu.pl 
b) w zakresie formalnym: Józef Ligęza, tel. 14 63 16 612, e-mail: j_ligeza@pwsztar.edu.pl 

 
XIII. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Opis budynków 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
 


