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Warszawa, dnia 18.03.2015 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na wykonanie modernizacji zasilania hydrantu zewnętrznego i modernizacji instalacji wodnej 

ochrony ppoż. dla zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa  

budynku Laboratorium Tech-Safe-Bio 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

I. Zamawiający: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB): 

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 

Regon: 000018046, NIP: 525-000-82-70 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji zasilania hydrantu 

zewnętrznego i modernizacji instalacji wodnej ochrony ppoż. dla zapewnienia 

wymaganego bezpieczeństwa budynku Laboratorium Tech-Safe-Bio, którego zakres 

robót obejmuje: 

1) montaż armatury w podejściu do zestawu hydroforowego do celów ppoż., 

2) dostawę montaż i uruchomienie zestawu dostarczonego wraz z szafą zasilająco-

sterującą, 

3) wykonanie instalacji zasilenia pionów instalacji hydrantowej z nowego poziomu 

wraz z izolacją ze sztucznego kauczuku, 

4) przebudowę dotychczasowej instalacji wodociągowej, 

5) wymianę hydrantu zewnętrznego z zasuwą wraz z odcinkiem wodociągu 

zasilającego, przepłukaniem, 

6) podejścia do hydrantu, 

7) wykonanie prób szczelności instalacji, 

8) sprawdzenie wydajności hydrantów, 

9) wykonanie robót towarzyszących: 

 przebicie otworów w ścianach, 

 wykonanie ściany oddzielenia pożarowego REI 120 (dł. ściany 7m, 

wysokość 3,27m), 

 zamontowanie w w/w ścianie drzwi EI 60 szer. 90 cm (wymiar w świetle 

ościeżnicy),  

 wykonanie zabezpieczeń ppoż. w przegrodach oddzielenia pożarowego, 

 demontaż stropu podwieszonego na czas prowadzenia robót i ponowny 

jego montaż 

Przedmiot zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały szczegółowo określone w 

załącznikach do niniejszego zapytania: 

Załącznik nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy - modernizacji zasilania hydrantu 

zewnętrznego i modernizacji instalacji wodnej ochrony przeciwpożarowej dla zapewnienia 

wymaganego bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Tech-Safe-Bio (opis i rysunki); 
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Załącznik nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy - Specyfikacja Techniczna; 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

III. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 

brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę. 

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia otrzyma maksymalną 

liczbę punktów, tj. 100. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do poniżej 

zamieszczonego wzoru: 

 

Liczba punktów = 
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

X 100 
Cena brutto oferty badanej 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena 

łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana liczba 

punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

 

IV. TERMIN WYKONANI USŁUGI 

Termin wykonania usługi do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. 

V. WARUNKI GWARANCJI  

Gwarancja obejmuje okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od daty podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru.  

VI. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć w formie pisemnej do dnia 

27.03.2015 r.  do godz. 12 00 na adres: 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Czerniakowska 16 

00-701 Warszawa  

nr pok. 335 - Kancelaria 

 

z dopiskiem na kopercie „oferta na wykonanie modernizacji zasilania hydrantu 

zewnętrznego i modernizacji instalacji wodnej ochrony ppoż. dla zapewnienia 

wymaganego bezpieczeństwa budynku Laboratorium Tech-Safe-Bio”. 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowania odrębnym 

pismem. 

Wszelkie pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy haprz@ciop.pl, 

anprz@ciop.pl lub na nr faksu (22) 840 81 41 
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