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Strzeleczki, 26 stycznia 2021 roku 

 
Znak sprawy: GK I.271.1.2021 
 

 
Zapytanie ofertowe 

 
 

I. Zamawiający:  

Gmina Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki  
NIP: 1990090013  
REGON: 531413107  
Telefon: 77 407 66 60, Fax: 77 407 66 61  
http://www.strzeleczki.pl  
e-mail: ug@strzeleczki.pl  
zwany dalej „Zamawiającym”.  
 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie modernizacji 

stacji uzdatniania wody w Nowym Budzie dla Gminy Strzeleczki” 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) w Nowym Budzie dla Gminy 

Strzeleczki. 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Budzie, będzie polegała na modernizacji 

układu filtracyjnego, tj. wyposażeniu istniejących filtrów w układ orurowania z armaturą 

z napędem pneumatycznym pozwalającym na automatyczną ich pracę. 

Nadrzędnym celem planowanej modernizacji SUW w Nowym Budzie jest eliminacja 

wadliwego zaworu wielodrogowego, który w trakcie płukania filtra uniemożliwia pracę 

pozostałych filtrów i tym samym ogranicza wydajność stacji. Zawór wielorogowy generuje 

również duże straty hydrauliczne, czego konsekwencją jest stosowanie pomp o zbyt dużych 

mocach silników bez możliwości miarodajnego zwiększenia ilości produkowanej wody. 

Ujęcie składa się z dwóch studni oraz stacji wodociągowej. Studnie oraz SUW usytuowane są 

na działce nr 77/2 w miejscowości Nowy Bud. Ujęcie zaopatruje mieszkańców gminy 

Strzeleczki w wodę przeznaczoną do spożycia. Ujęcie posiada eksploatacyjne zasoby wody 

z utworów trzeciorzędowych: 

Studnia nr 2b Q = 90 m3/h 

Studnia nr 1a Q = 60 m3/h 
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Przedmiot zamówienia: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w oparciu o zaakceptowany 
przez Zamawiającego projekt. 

 Przeprowadzenie wizji lokalnej Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie oraz 
uzyskanie wszelkich istotnych informacji, materiałów i dokumentów. 

 Pozyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji, opinii, potrzebnych 
do realizacji zadania. 

 Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji 
technicznych do projektowanych robót.  

 Opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na prace objęte dokumentacją będącą 
przedmiotem niniejszego opracowania.  

 Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowego zadania, 
obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać 
wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności 
musi posiadać niezbędne uzgodnienia. 

 Dokumentacja zostanie wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna 
być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć.  

 Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy:  
-  dokumentacja techniczna – 3 egz.  
-  kosztorysy inwestorskie – 3 egz.  
-  przedmiary robót – 3 egz.  
-  specyfikacje techniczne wykonania – 3 egz.  

 Dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne wykonania, kosztorysy 
i przedmiary robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także 
w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie „pdf” oraz „dxf” (część rysunkowa) 
i „ath” (część kosztorysowa).  

 Do Wykonawcy należy ścisła współpraca w zakresie uzgadniania i zaakceptowania 
proponowanych rozwiązań z Zamawiającym.  

 Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być 

wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opartych na zasadach poszanowania energii 

i ekologii.  

 Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych 
niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.  

 Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca. 
 Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w okresie od dnia zawarcia umowy 

do czasu odbioru robót, przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego należy 

uwzględnić w ofercie.  

 
Zakres modernizacji: 

 Demontaż zaworu wielodrogowego wraz z orurowaniem filtrów 
 Montaż układu przepustnic z napędami elektrycznymi (6 przepustnic na każdy filtr) 
 Montaż pompy płuczącej, wykorzystującej wodę czystą ze zbiornika retencyjnego 

(montaż wodomierza oraz zaworu do poboru próbek) 
 Wymiana pomp pompowni pośredniej na pompy poziome monoblokowe 
 Wymiana rurociągu ssawnego pompowni pośredniej na DN150 
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 Wymiana złoża żwirowo-katalitycznego w istniejących 4 filtrach ciśnieniowych 
 Wymiana istniejącej rozdzielni technologiczno-sterującej na nową 
 Wykonanie nowych, niezbędnych instalacji technologicznych 
 Rozbudowa istniejącego sterownika PLC o dodatkowe karty we/wy wraz 

z przekaźnikami interfejsowymi 
 Aktualizację istniejącego oprogramowania sterownika PLC w zakresie obsługi nowych 

elementów 
 Wykonanie rozbudowy istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji (SCADA) 
 Wykonanie rozbudowy istniejącego monitoringu zdalnego 
 System powinien zawierać dostęp poprzez interfejs API (Application Programming 

Interface) wraz z dokumentacją 

System SCADA należy zbudować w architekturze typu klient-serwer, na miejscu w istniejącym 

centrum dyspozytorskim ma być rozbudowane stanowisko operatorskie wraz z serwerem do 

zbierania danych monitoringu. System wizualizacji należy wykonać w oparciu o technologię 

min. HTML5. Należy przewidzieć możliwość podglądu i sterowania zdalnego z dowolnego 

oddalonego miejsca poprzez dowolną przeglądarkę internetową WWW zainstalowaną na 

dowolnym urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym (np. tablet, smartfon) z dostępem do sieci 

Internet. System musi zapewnić możliwość jednoczesnego dostępu minimum czterem 

użytkownikom obsługującym system zdalnie.  

Wymagane jest w celu ułatwienia użytkownikom systemu SCADA zdalny dostęp poprzez 

przeglądarkę WWW. Dostęp do wizualizacji poprzez adresacje za pomocą domeny (system 

DNS). Niedopuszczalna jest adresacja serwera za pomocą adresu IP. Komunikację pomiędzy 

przeglądarką internetową WWW, a serwerem SCADA należy wykonać przy pomocy 

szyfrowanego protokołu z certyfikatem SSL (Secure Sockets Layer). 

Zaleca się, aby wykonawca uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być potrzebne 

do przygotowania oferty. 

Wszelkie prace będą prowadzone przy zachowaniu ciągłości pracy stacji uzdatniania wody, 

a jakość wody będzie spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

poz. 1989). Wszelkie koszty związane z pogorszeniem jakości wody w okresie wykonywanych 

prac modernizacyjnych poniesie Wykonawca.  

III. Warunki udziału w postępowaniu:  
1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje uprawnieniami do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Dla 
potwierdzenia Wykonawca przedłoży wypis z właściwego rejestru potwierdzającego 
prowadzenie działalności gospodarczej.  

2.  Wykonawca musi przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz załączyć 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udowodnił posiadanie 
wiedzy i doświadczenia w realizacji usług polegających na wykonywaniu usług tożsamych 
tj. wykonanie co najmniej dwóch projektów modernizacji stacji uzdatniania wody – 
wymagane pisemne referencje.  

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2021 roku.  
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IV. Kryteria wyboru oferty:  
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się jedynym 

kryterium jakim jest cena ryczałtowa brutto oraz w następujący sposób będzie oceniać 
oferty:  

 

L.p.  Kryterium  Liczba punktów (waga)  

1.  całkowita cena ryczałtowa brutto = 100%  100 

RAZEM  100 

 
2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert 

nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona 
w następujący sposób:  

Cena ryczałtowa brutto najniższej oferty x 100  
Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------  

Cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej  

3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów.  

5. W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach ryczałtowych, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

6. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich.  

 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:  
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:  
1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy wg. załączonego wzoru – 

załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. 
2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego.  

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia – wzór stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udowodnił posiadanie wiedzy i doświadczenia 
w realizacji usług polegających na wykonywaniu usług tożsamych tj. wykonanie 
co najmniej dwóch projektów modernizacji stacji uzdatniania wody – Wykaz usług 
spełniających warunki udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4. Do wykazu należy dołączyć poświadczenie, że usługi te zostały wykonane należycie.  

 
VI. Miejsce i termin złożenia ofert:  
1. Ofertę cenową należy złożyć  do dnia 09.02.2021 r. do godziny 12.00 w następującej 

formie: osobiście, elektronicznie na adres k.wos@strzeleczki.pl, pocztą lub kurierem na 
adres: Urząd Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki z dopiskiem „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie modernizacji stacji 
uzdatniania wody w Nowym Budzie dla Gminy Strzeleczki”. 

2. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  
 

mailto:k.wos@strzeleczki.pl
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VII. Informacje o formalnościach  
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach wyboru.  
2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.  
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.  
4. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zapytania 

ofertowego jest Kornelia Woś tel.: 77 407 66 69.  
 
VIII. Załączniki:  
1. Załącznik numer 1 –formularz cenowo – ofertowy.  
2. Załącznik numer 2 – oświadczenie o wymaganych uprawnieniach.  
3. Załącznik numer 3 – wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca 

i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.  
4. Załącznik numer 4 – wykaz wykonanych usług, potwierdzających spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu. 
5. Projekt umowy. 
 
 

Zatwierdzam: 
Wójt Gminy 

(-) Marek Pietruszka 


