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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: 

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”. 
 

 
1. Nazwa i adres zamawiającego: 
 

Gmina Pęczniew 
ul. Główna 10/12 
99-235 Pęczniew 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
Zamówienie udzielone będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – dalej zwaną „ustawą” oraz na 
podstawie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania 
inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej pod nazwą: 
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”. 
2. Zakres rzeczowy realizacji przedmiotu umowy: 
a) wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni 
ścieków w Pęczniewie o przepustowości 120 m3/d (2x60m3/d) obejmującego branże: 
technologiczną, konstrukcyjną, architektoniczną, elektryczną, AKPiA, wentylację i 
ogrzewanie, sieci wod – kan, drogową – w ilości 5 egzemplarzy, 
b) mapa do celów projektowych, 
c) wypisy z ewidencji gruntów, 
d) badania geologiczne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, 
e) pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień łącznie z decyzją o 
pozwoleniu na budowę, oprócz raportu oddziaływania na środowisko, 
f) opracowanie planu BIOZ, w przypadku gdy przepisy tego wymagają, 
g) opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku orz wytycznymi PROW na lata 2014-2020– w ilości 
3 egzemplarze, 
h) opracowanie przedmiaru robót  - w ilości 3 egzemplarze, 
i) opracowanie kosztorysu ofertowego tzw. ślepego – w ilości 3 egzemplarze,  
j) opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w 
ilości 3 egzemplarze, 
k) wersja elektroniczna opracowań -  1 egzemplarz. 
3. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) inwentaryzacji istniejących obiektów oczyszczalni ścieków z oceną możliwości ich 
adaptacji w nowym układzie oczyszczalni. Zamawiający wymaga maksymalnego 
wykorzystania istniejących obiektów w oparciu o analizę ekonomiczną i technologiczną, 
b) opracowania bilansu ścieków z uwzględnieniem okresu perspektywicznego. Dane do 
opracowania bilansu należy uzyskać od Zamawiającego, 
c) opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej m.in.: 
- pełne mechaniczne oczyszczanie ścieków, 
- retencję ścieków nadmiarowych, 
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- przyjmowanie ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, 
- pełne biologiczne oczyszczenie ścieków w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu 
czynnego w systemie przepływowym, 
- gospodarkę osadową obejmującą: stabilizację, odwadnianie, higienizację i czasowe 
składowanie, 
d)     przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań techniczno – 
technologicznych na etapie rozwiązań koncepcyjnych. 
 
4. Termin wykonania zamówienia 
 
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: 
a) koncepcja rozwiązań techniczno – technologicznych do 2 miesięcy od daty podpisania 
umowy; 
b) projekt budowlano wykonawczy wraz z kosztorysami do 30 listopada 2016 roku; 
c) pozwolenie na budowę – 15 styczeń 2017 rok. 
 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu 
 
W celu spełnienia warunków określonych w niniejszym  zapytaniu ofertowym, wykonawcy 
zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 
a) formularz ofertowy, złożony na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania; 
b) pełnomocnictwo/upoważnienie wskazujące zakres czynności upoważnionego                          

(w przypadku, gdy dokumenty składa lub poświadcza za zgodność z oryginałem 
pełnomocnik). 

c) oświadczenie o dysponowaniu osobami do wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie 
z załącznikiem nr 2. 
 

6. Warunki wykluczenia udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Beneficjentem/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Beneficjenta/ Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Beneficjenta/Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej; 
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości do bezstronności tych osób. 
 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się  z wykonawcami 
 
Wszelka korespondencja  dotyczącą   zapytania ofertowego,  między Wykonawcą,                       
a Zamawiającym odbywać  się  będzie   pisemnie (dopuszcza się  możliwość  przekazywania  
informacji  faksem na nr 43 678 15 19 lub e-mail: ug_peczniew@wp.pl,  
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W korespondencji należy powoływać się na znak sprawy ZP.2.2016 
W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przedłuży termin składania ofert,  
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających  
z modyfikacji treści zapytania. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano zapytanie.  W takim 
przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego dotyczące 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 
 
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach technicznych oraz formalnych upoważniona 
jest:  
1. Marta Zasiadczyk- Kierownik referatu , tel.: 43 678 15 19 w godz. 9.30-15.30. 
2. Roman Walczak – Kierownik SZGKiM w Pęczniewie, tel. 043 678 19 78w godz. 9.30-
15.30. 
 
8. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
a) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszego zapytania 
ofertowego. 
b) Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
c)  Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik           

nr 1 do niniejszego zapytania. Wypełniony druk oferty traktowany będzie jako 
jednoznaczne wyrażenie woli realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

d) Oferta powinna znajdować się w  zamkniętej kopercie, uniemożliwiaj ącej 
zapoznanie się z jej zawartością bez jej otwierania:   

   - koperta  musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, 
   - oraz być oznaczona w następujący sposób: 
 

Oferta – Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania 
inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 

Pęczniewie”. 
Nie otwierać przed 22.07.2016 do godz. 15:30” 

ZP.2.2016 
 

e) Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt 5 niniejszego 
zapytania. 

f) Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (na maszynie do pisania, 
komputerze,  długopisem lub nieścieralnym atramentem), na druku ofertowym lub innej 
formie, ale przy dokładnym zachowaniu numeracji stosowanej w druku „Oferta”. 
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych na druku Oferty. 
Druk Oferta stanowi załącznik numer 1 do zapytania (w formie drukowanej i w formacie 
elektronicznym) 

g) Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub 
pełnomocnika, o którym mowa w pkt 5. 

h)  Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami winna być zszyta w całość, 
ponumerowana kolejnymi numerami (z wyłączeniem stron czystych, bez nadruku, które 
nie muszą być ponumerowane) i parafowana przez osobę podpisującą ofertę wraz z 
wszelkimi miejscami, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

i) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę. 
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 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

a) Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem określonymi  w pkt 8 
zapytania  – należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: 
Urząd Gminy Pęczniew - sekretariat, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew. 

 
ZAMAWIAJ ĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO ŚCI ZA OFERTY 
ZŁOŻONE W INNYM MIEJSCU NI Ż WSKAZANE POWY ŻEJ ORAZ ZA 
BŁĘDNE OZNAKOWANIE KOPERT 

 
b) Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego określonego w pkt. 9a do godziny 1530 

dnia 22.07.2016r. 
c) Za moment faktycznego złożenia oferty przyjmuje się fakt jej fizycznego złożenia za 

potwierdzeniem w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 
Pęczniew lub otrzymania przesyłki pocztowej przez Zamawiającego do godziny 1530 

dnia 22.07.2016r. 
d) Oferty wycofane przez wykonawcę, będą mu zwrócone po terminie otwarcia ofert. 
e) W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne, względem ofert zamiennych, 

nie będą otwierane. Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające 
oferty, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane. 

f) Ofertę złożoną po terminie składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu, 
zwracane będą niezwłocznie oferentom bez otwierania. 

 
10. Dodatkowe uwagi  
 
1. Podane ceny nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 
2. Odrzuceniu podlegają oferty: 
a) których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,  
b) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym.  
 
11. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
Zaoferowana cena musi być ceną brutto. 
Cenę oferty należy przedstawić w Formularzu oferty (załączniku nr 1 do zapytania)- 
wyszczególnić tam wskazane pozycje. 
Cena musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cena musi być podana w sposób jednoznaczny. 
 
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
a.        Kryteria oceny i ich ranga w ocenie. 

 
 
Lp Kryterium Ranga 
 K1 Cena  100% 
 
 

RAZEM 100 % 
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b.        Sposób przyznawana punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert. 
 
Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie 
następujących wzorów: 
Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty. 
 

c.        Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom  określonym w zapytaniu  oraz została uznana za najkorzystniejszą w 
oparciu o podane kryteria oceny. 

 
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Zmawiający pisemnie powiadomi o terminie podpisania umowy z wybranym 
Wykonawcą. 
 
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy   
 
1. Wykonanie umowy: 
Przez wykonanie umowy rozumiane jest wykonanie pełnego zakresu usługi (zgodnie z 
zapisami w pkt. 3 niniejszego zapytania. 
 
 
2. Warunki płatności: 
Płatność z tytułu wykonania usługi określonej w ust. 1 będzie realizowana przelewem na 
konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni po wystawieniu faktury 
VAT, prawidłowym wykonaniu usługi, zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego                       
i sporządzeniu protokołu odbioru.   
Płatności będą realizowane w PLN. 
Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, 
koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania w przypadku 
rażącego naruszenia warunków umowy.  
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 
W sprawach, które nie będą uregulowane umową zawartą pomiędzy stronami, 
zastosowane zostaną przepisy KODEKSU CYWILNEGO. 
Wszystkie spory między stronami (wynikłe z wykonania umowy), których nie da się 
rozwiązać polubownie rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
3. Umowa: 
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a 
spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zostaną zawarte w umowie.  
2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 
Zamawiający na podstawie art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje 
możliwość zmiany zawartej umowy.  
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15. Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z załącznikami, 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami do wykonania przedmiotu 
zamówienia.  
  

  
 
 
 Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak  


