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Warszawa,  16.01.2018 r. 
         
Znak sprawy: BDG-A.2611.1.2018 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
 

I  Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2, 
fax. - 22 628 3467, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 

 
zaprasza do złożenia oferty na  wykonanie robót budowlanych remontowych w zakresie  

instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
znajdującym się w budynku biurowym położonym w Warszawie przy ul. Kruczej 38/42 

 

(nazwa przedmiotu zamówienia z wniosku) 

 

II  Opis przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia lub streszczenie opisu przedmiotu 

zamówienia w przypadku, gdy stanowi załącznik do zaproszenia). 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w lokalu Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii, znajdującym się w budynku biurowym położonym w Warszawie przy 
ul. Kruczej 38/42, pozostającym w trwałym zarządzie Głównego Urzędy Nadzoru 
Budowlanego, w obrębie końcowego odcinka instalacji wentylacji mechanicznej, oraz 
w innych miejscach budynku związanych funkcjonalnie z instalacją, robót budowlanych 
remontowych, których rezultatem będzie, zgodnie z zaleceniami PPIS, wyprowadzenie 
zużytego powietrza pochodzącego z pomieszczeń biurowych i zużytego powietrza 
pochodzącego z pomieszczeń sanitarnych w całości odrębnymi kanałami, zamontowanie 
dodatkowych nawiewników w tym lokalu oraz wykonanie niezbędnych badań i pomiarów 
całej instalacji, jak również sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej całą 
instalację. 

2. Zakres robót obejmuje: 
1) wykonanie robót ustalonych w projekcie wykonawczym zamiennym sporządzonym 

przez Studio autorskie „PUCH”, zgodnie z przedmiarem robót sporządzonym przez 
projektanta, który należy traktować pomocniczo – wskazane jest dokładne zapoznanie 
się Wykonawcy z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna) przed złożeniem oferty, 
w celu uwzględnienia w kalkulacji ceny ewentualnego wykonania wszystkich 
niezbędnych robót w zakresie zleconego dzieła, niewyszczególnionych w projekcie, 
w tym dostawy i montażu 3 szt. klap w przegrodzie oddzielającej lokal od przewodu 
technologicznego; 



2 

2) zainstalowanie dodatkowych czterech nawiewników „BROOKVENT airvent SM 1000 
4000”: trzech w głównych drzwiach wejściowych do lokalu z ul. Kruczej i jednego 
w drzwiach wejściowych z ul. Żurawiej. 

3. W ramach zamówienia Wykonawca: 
1) wykona pomiary systemu wentylacji mechanicznej obejmujące: 

a) pomiary jej wydajności i sporządzi tabelaryczne zestawienie porównawcze wyników 
z wielkościami zaprojektowanymi dla poszczególnych pomieszczeń, 

b) pomiary hałasu pochodzącego od wentylatorów, 
potwierdzone przez osobę uprawnioną w świetle obowiązujących przepisów; 

2) zleci przeprowadzenie badania kominiarskiego w celu uzyskania opinii kominiarskiej 
potwierdzającej szczelność, drożność i samodzielność kanałów wentylacyjnych; 

3) sporządzi dokumentację powykonawczą instalacji wentylacji mechanicznej w formie 
graficznej (rysunek); 

4) zapewni udział w przedsięwzięciu kierownika budowy, który: 
a) dokona wpisu w dzienniku budowy na okoliczność wykonania robót, 
b) podpisze dokumentacje powykonawczą, 
c) złoży odpowiednie oświadczenie przewidziane dla kierownika budowy w ustawie 

Prawo budowlane, 
d) będzie uczestniczyć w kontrolach wykonania robót budowlanych przeprowadzanych 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

4. Wykonawca będzie ściśle współdziałać z zamawiającym i reprezentującym go inspektorem 
nadzoru robót budowlanych w branży sanitarnej oraz z zarządcą nieruchomości, który 
udostępni mu pomieszczenia i miejsca znajdujące się poza lokalem pozostającym w gestii 
zamawiającego, w szczególności piwnicę, poddasze, dach i pomieszczenia na dwóch 
kondygnacjach (między lokalem a poddaszem), przyległe do kanału technologicznego 
(w celu przymocowania wprowadzanego przewodu wentylacyjnego do ściany kanału 
wentylacyjnego). 

III  Termin wykonania zamówienia: 

30 dni od podpisania umowy. 

IV  Informacja o wymaganiach stawianych wykonawcom oraz oświadczeniach i doku-
mentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca powinien dostarczyć: 
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub 
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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V  Miejsce, termin i forma składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu w terminie do dnia 19.01.2018 r. , w formie: 
1) pisemnej - listownie lub osobiście pod adresem: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 pok. nr 3099 
lub 

2) faxem numer: 022 628 3467 
lub 

3) w formie elektronicznej - adres e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl. 

2. Ofertę składa wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 
dotyczących postępowania jest Krzysztof Podolski - fax nr: 22 628 3467, e-mail: 
dyr.generalny@gugik.gov.pl. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia 
w formie wskazanej w ust 1 nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert. 

VI  Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę należy wpisać w polskich złotych ze szczegółowością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 
3. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe bez względu na sposób obliczenia ceny. 
4. Wykonawca w ofercie uwzględnia ewentualny wzrost podatku od towarów i usług VAT. 
5. Cena nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. 
6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 
 

 

Załączniki: 
 

1) nr 1 - opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa (część opisowa i część graficzna 
oraz przedmiar robót), * 

2) nr 2 - wzór formularza ofertowego, 
3) nr 3 - wzór umowy* istotne postanowienia umowy*, projekt umowy*. 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 
DYREKTOR 

BIURA DYREKTORA GENERALNEGO 
 
 

Beata Mastalerz 


