
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

ZADANIE DO WYKONANIA: 

 

„Wykonanie  ekspertyzy konstrukcji dla budynków A,B,C, D,F, E4, E5, E6 " Narodowego Instytutu 

Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejska 42. 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy 

w Warszawie przy ul. Alpejska 42  zaprasza do złożenia oferty:  

„Wykonanie ekspertyzy konstrukcji dla budynków A, B, C, D, F, E4, E5, E6 ”. 

 

2. Zakres zamówienia: 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie  ekspertyzy konstrukcji budynków A,B,C, D,F, E4, E5, E6 

Narodowego Instytutu Kardiologii poprzez:  

 2.1. Wykonanie inwentaryzacji budynków A, B, C, D, F, E4, E5, E6. 

 2.2. Sprawdzenie stanu technicznego głównych elementów konstrukcyjnych obiektu 

                   (słupy, stropy, fundamenty, itp.). 

 2.3. Wykonanie specjalistycznych badań określających parametry techniczne 

        materiałów konstrukcyjnych zastosowanych do wykonania istniejących budynków 

                   (próbki elementów żelbetowych monolitycznych). 

 2.4. Analiza istniejącej dokumentacji projektowej. 

 2.5. Analiza możliwości techniczno – prawnych  wykonania nadbudowy budynków.  

 2.6. Przygotowanie propozycji technologii w celu wykonania nadbudowy drugiego 

                   piętra  budynków  A, B, C, D, F, E4, E5, 

 2.7. Wykonanie odkrywek głównych elementów konstrukcyjnych wraz ze sprawdzeniem   

        stanu technicznego budynków A, B, C, D, F, E4, E5, E6. (odkrywki fundamentów     

                   istniejących w wyznaczonych miejscach w koordynacji z właścicielem obiektu w celu      

                   zachowania ciągłości pracy placówki).  

 2.8. Przygotowanie wstępnej koncepcji nadbudowy II piętra budynków  A, B, C, D, F, E4,  

                    E5, E6 wraz z przygotowaniem podstawowych danych do przygotowania modelu       

                    obliczeniowego. 

 2.9. Przygotowanie modelu obliczeniowego uwzględniającego koncepcje nadbudowy na 

          podstawie założeń projektowych wraz z uwzględnieniem rzeczywistych 

warunków             obiektu. 



        2.10. Wykonanie obliczeń statycznych dla koncepcji całości obiektu z uwzględnieniem  

           nadbudowy  budynków. 

 2.11. Wskazanie prac koniecznych do wykonania w celu wykonania nadbudowy II piętra   

         budynków  A, B, C, D, F, E4, E5, E6. 

 2.12. Opracowanie ekspertyzy technicznej, pokazującej sposoby i możliwości wykonania 

          nadbudowy II piętra budynków  A, B, C, D, F, E4, E5, E6 wraz z rekomendacjami          

                      technologii wykonania projektowa prac. 

 2.13. Przekazanie 2 szt. wersji papierowej opracowania eksperckiego wraz z wersją                            

                    elektroniczną. 

 

 

3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyzy oceniającej możliwość nadbudowy drugiego 

piętra budynków A,B,C,D,F oraz łączników E4, E5, E6. 

W nadbudowanych częściach planowane są pomieszczenia typowo biurowe w budynkach A, B,C, 

D, F ( gabinety lekarskie, sale spotkań, pomieszczenia socjalne, pokoje biurowe),  oraz 

komunikacja w łącznikach E4, E5, E6. 

Ekspertyza ma na celu uzyskanie informacji czy i w jakiej konstrukcji można nadbudować drugie 

piętro bez ingerencji w istniejące budynki( fundamenty, konstrukcja). 

Jeżeli nadbudowa bez ingerencji w stan istniejący jest niemożliwa, to jakie należy wykonać 

wzmocnienia istniejących budynków w celu wykonania nadbudowy w technologii lekkiej oraz 

tradycyjnej, murowanej. 

 W wycenie należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonywaniem oględzin oraz ewentualnych 

odkrywek w czynnych obiektach służby zdrowia. Harmonogram prac zostanie ustalony z 

Zamawiającym po wyborze Wykonawcy. 

4. Wymagany termin realizacji – do dnia 31.03.2010 r. 

5. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni po wykonaniu całości 

zamówienia , dostarczeniu kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu 

Zamawiającemu faktury za wykonane czynności. 

6. Informacje ogólne: 

6.1 Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

6.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie 

wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny. 

6.3 Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do 

roszczeń o zawarcie umowy. 

6.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy: 

7.1 Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w       

      celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych  

      do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich      

      kosztów z tym związanych. 

7.2 Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i   

      oświadczeń: 

      7.2.1. doświadczenie w wykonywaniu tego typu Zamówienia : wykonane minimum trzy  

     ekspertyzy o podobnym charakterze w ciągu ostatnich pięciu lat działalności,   

         potwierdzone referencjami, 

      7.2.2. posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie konstrukcji bez ograniczeń       

     potwierdzone dołączoną kserokopią, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 



8. Sposób przygotowania oferty 

8.1. Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w 

sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem: 

„Wykonanie  ekspertyzy konstrukcji dla budynków A,B,C,D,F, E4,E5,E6  

        Narodowego Instytutu Kardiologii " 

 

8.2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz 

        z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie   

        składania ofert. 

     8.3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w  

              imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez 

osobę              umocowaną przez osoby uprawnione. 

8.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

8.5. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i   

       datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie 

              będą uwzględniane. 

8.6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert. 

8.7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9. Termin składania ofert: do 13.02.2020r., do godz. 1000. 

10. Otwarcie ofert : 13.02.2020r., godz. 1030. 

11. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.  

12. Miejsce i sposób składania ofert: 

12.1. Oferty należy składać do kancelarii w zamkniętej kopercie w siedzibie Narodowego  

         Instytutu Kardiologii, przy ul. Alpejskiej 42 , 04-628 Warszawa. 

12.2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym                    

         zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. 

12.3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 

13. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: 

Andrzej Grygiel – Kierownik Działu Technicznego , tel. 694413729 

 (poniedziałek – piątek w godz. 730-1505). 

Dokumentacja konstrukcji budynków do nadbudowy dostępna jest w Dziale Technicznym 

Narodowego Instytutu Kardiologii. 


