
 
   

Kałuszyn, dnia 08 marca 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(Zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy PZP) 

 

I.  CHARAKTERYSTYKA ORAZ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający:  

Gmina Kałuszyn, ul. Pocztowa 1, 05- 310 Kałuszyn 

tel. (25) 757-66-18, fax. (25) 757-60-26, 

www.kaluszyn.pl, e-mail: umkaluszyn@kaluszyn.pl, sekretariat@kaluszyn.pl 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kałuszyn – Mariana Soszyńskiego 

zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy 

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Garczyn Duży gm. Kałuszyn w ramach zadania                 

pod nazwą „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 

 Prac przedprojektowych tj. sporządzenia koncepcji przebudowy i przedłożenia jej do 

akceptacji zamawiającego 

 Projekty budowlane dla branży architektoniczno-budowlanej, technologiczno-sanitarnej, 

elektrycznej 

 Szczegółowych przedmiarów robót z podziałem dla każdej branż 

 Kosztorysów inwestorskich z podziałem dla każdej branży  

 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Prowadzenia nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania 

Szczegółowe rozwiązania projektowe projektant zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i 

uzyskać jego akceptację. 

Dokumentacja musi zawierać dokumentację techniczno-rozruchową zastosowanych urządzeń                    

z uwzględnieniem ciągłości dostawy wody do sieci wodociągowej w czasie przebudowy stacji 

uzdatniania wody. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie 

elektronicznej. 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązujących przepisów prawnych w 

tym m. in. z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U.2013.1409  ze zm.poź) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym z zarządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.09.2004 r. r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót 

budowlanych. 



Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. 

Musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Opracowania projektowe należy wykonać w 5 egzemplarzach, a kosztorysy inwestorskie, przedmiary 

robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz instrukcje w 3 egzemplarzach. 

3. Podstawowy zakres prac niezbędnych do wykonania: 

I. Branż technologiczna 

- tymczasowe zasilenie w wodę na czas przebudowy stacji wodociągowej 

- wymiana i dobór urządzeń uzdatniania wody 

- zmiana układu ciśnieniowego ze zbiorników hydroforowych na zestaw hydroforowy z 

ewentualnym uwzględnieniem zasilenia strefowego  

- kompletna wymiana orurowania wewnętrznego stacji na orurowanie ze stali nierdzewnej 

- wymiana urządzeń do chlorowania wody 

- wymiana rurociągów międzyobiektowych 

- wymiana szachtów studziennych 

- wymiana pomp głębinowych wraz z osprzętem 

- wykonanie przewodów technologicznych w nowych zbiornikach wyrównawczych 

- przebudowa odstojnika wód popłucznych, studzienki neutralizacyjnej i zbiornika na ścieki 

II. Branża budowlana 

- wykonanie zbiorników wyrównawczych 

- termomodernizacja budynku SUW 

- remont pokrycia dachowego 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- remont sanitariatów 

- wymiana instalacji wod.-kan. i c.w. 

- ułożenie glazury i terakoty w hali technologicznej 

- odnowienie ścian i sufitów w całym budynku 

- zagospodarowanie terenu SUW - utwardzenie podjazdów i chodników 

III. Branża elektryczna 

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablica rozdzielczą 

- wykonanie automatycznego sterowania ciągiem technologicznym uzdatniania wody                      

i dostawą wody do sieci wodociągowej. 

- wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego 

- wymiana instalacji siłowej 400V 

- ogrzewanie budynku - grzejniki elektryczne 

- montaż sond hydrostatycznych w studniach głębinowych wraz z doprowadzeniem sygnałów 

sond do budynku SUW 

- wykonanie przewodów energetycznych i sterowniczych w nowych zbiornikach 

wyrównawczych  

Zamawiający zastrzega, że w momencie wystąpienia konieczności uzupełnienia lub 

poprawy dokumentacji projektowej lub jej elementów, także po odbiorze przedmiotu 

niniejszej umowy, Wykonawca dokona nieodpłatnych korekt w ramach udzielonego 

zamówienia. 

4. Stan istniejący 

Hydrofornia wybudowana wraz ze zbiornikami w 1992 r. w miejscowości Garczyn Duży , 

Gm. Kałuszyn na działce o nr ewid. 234.  Wyposażona jest w urządzenia  do odżelaziania  i 

chlorowania wody.  Na działce znajdują się 3 studnie. 

Dane szczegółowe można uzyskać na podstawie dokumentacji i wizji w terenie po uprzednim 

uzgodnieniu terminu. 

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 



a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć.  

b) Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 

etapie realizacji zamówienia w terminie i w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań 

stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji i ich pełną zgodność z 

obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

d) W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu 

jego wad lub błędów , Wykonawca zobowiązany jest dokumentację projektową 

poprawić i uzupełnić nieodpłatnie. 

WSKAZANE JEST ABY WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY 

PRZEPROWADZIŁ WIZJĘ LOKALNĄ I SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAŁ SIĘ Z 

TERENEM INWESTYCJI 

5. Termin realizacji zamówienia: 31 sierpień 2016  r. 

6. Kryteria oceny oferty: cena 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w formie pisemnej, w kopercie  

do dnia 04 kwietnia 2016 r. do godz. 12:00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 

Kałuszynie  ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn.  Koperta winna być zamknięta i 

opatrzona nazwą zadania przedmiotu zapytania ofertowego . 

8. Termin otwarcia ofert: dnia 04 kwietnia 2016 r r. godz. 13:00 

9. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od dnia przedłożenia w siedzibie 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalno – prawnym i 

rachunkowym faktury VAT. 

10. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału: 

a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia 

b)Wykonawca w formie oświadczenia udokumentuje, że posiada wiedzę i doświadczenie 

do zrealizowania zamówienia. 

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Sadoch tel. 25 7576618 

w.12 

12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim. 

W załączeniu: 

1. Wzór druk dla oferty wykonawcy 

2. Wzór oświadczenia wykonawcy 

 

 

Burmistrz Kałuszyna 

  Marian Soszyński 



 

OFERTY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa: ............................................................................................................................... 

   

Siedziba: ...............................................................................................................................

  

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Numer telefonu:  ......................................  

Numer faksu:   ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................ 

nr rachunku bankowego:         ................................................ 

Ja niżej podpisany ....................................................................... 

Działając w imieniu i na rzecz .............................................................................................. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym 

w zapytaniu ofertowym za kwotę: 

Cenę netto ..........................................  zł (słownie złotych .........................................................  

 ................................................................................................................................................................................ ) 

Podatek VAT .....................................  zł (słownie złotych .........................................................  

 ............................................................................................................................................................................... ) 

Cenę brutto ........................................  zł (słownie złotych ..........................................................  

 ............................................................................................................................................................................... ) 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń i uwag. 

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: 31 sierpień 2016 r. 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
 

................................................          ................................................ 
                                                                                              (pieczątka Wykonawcy)                                               (data i podpis Wykonawcy)        
 

 



 

                                                        

                                                                                                   ......................, dnia …............ r. 

…………………….…… 

 

 

………………………… 

(pieczęć firmowa)  

 

 

OŚWIADCZAM 

Oświadczam, że spełniam następujące warunki: 

 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień (zał. odpowiednie  uprawnienia 

projektowe wraz z aktualnym wpisem do izby), 

 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 

 

 

……………………………… 

(pieczęć imienna i podpis) 

 

 

 

 

 


