
Podgórze, 29.11.2019 r. 

 

 

Ubojnia Zwierząt Robert Rytel ogłasza przetarg  na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
przegród dźwiękochłonnych i/lub urządzeń chroniących środowisko przed hałasem, poprzedzone 
przeprowadzeniem analizy akustycznej zakładu i terenów przyległych oraz uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń na budowę w siedzibie Zakładu w Podgórzu, ul. Polna 4, 18-400 Łomża. 

Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie poziomu hałasu emitowanego przez Zakład poniżej 
maksymalnych wartości dopuszczalnych przepisami.  

Do obowiązków wykonawcy będzie należało: 

1. Wykonanie akredytowanych pomiarów hałasu otoczenia firmy i inwentaryzacji źródeł hałasu. 

Termin do dnia 15.01.2020 r. 

2. Wykonanie ekspertyzy akustycznej na podstawie akredytowanych pomiarów hałasu 
i inwentaryzacji źródeł hałasu i przedstawienie co najmniej 2 wariantów rozwiązań 
zmniejszenia natężenia hałasu. 

Termin do dnia 29.02.2020 r. 

3. Zaprojektowanie wybranego wariantu zmniejszającego natężenie hałasu (zaprojektowanie 
przegród dźwiękochłonnych i/lub urządzeń chroniących środowisko przed hałasem). 

Termin do dnia 20.04.2020 r. 

4. Uzyskanie  wszelkich zgód i decyzji do wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych. 

Termin do dnia 15.06.2020 r. 

5. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę  

Termin do dnia 31.07.2020 r 

6. Wykonanie zaprojektowanych urządzeń i budowli. 

Termin do dnia 30.11.2020 r. 

7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Oraz wykonanie akredytowanych pomiarów 
hałasu, dokumentujących osiągnięcie w/w celu przedsięwzięcia. 

Termin do dnia 31.12.2020 r. 

 

Oferty należy składać do dnia 20.12.2019 r. go godziny 16:00. 

Oferta powinna zawierać: 

- informacje o wykonanych realizacjach zgodnych z treścią niniejszego ogłoszenia (wartość, zakres, 
zdjęcia) w latach 2015 – 2019, 

- proponowany harmonogram płatności w rozbiciu na poszczególne etapy przedsięwzięcia. 



 

Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej i dostarczona do  Zamawiającego na adres 
UBOJNIA ZWIERZĄT Robert Rytel Podgórze ul. Polna 4, 18-400 Łomża pocztą, osobiście lub za 
pośrednictwem kuriera lub w formie elektronicznej na adres inwestycje@ubojniarytel.pl 

Wybór oferty nastąpi do dnia 31.12.2019 r. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 Gotowość wykonania zamówienia we wskazanych terminach, 
 Cena netto oraz harmonogram płatności. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert oraz bez podania przyczyn. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 jest Pan Dariusz 
Puchała, tel.: 86 216 66 50, adres e-mail: dariusz.puchala@ubojniarytel.pl. 
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