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Strzeleczki, 12 lutego 2021 roku 

GK VI.7021.9.2021 

 

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 

e-mail: ug@strzeleczki.pl 

zwany dalej „Zamawiającym”. 

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

„Roboty umocnieniowe dna rzeki Browieniecki wraz z umocnieniem przeciwległej 

skarpy w obrębie wylotu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków „Zielina”, 

działka nr 1326 k.m.5, obręb Kujawy.” 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są prace związane z umocnieniem dna rzeki Browieniecki  

oraz skarpy w obrębie wylotu oczyszczalni ścieków „Zielina” w Kujawach. Wzmocnienie dna 

rzeki polegać będzie na wymianie istniejących, skorodowanych płyt betonowych typu JOMB 

na nowe. Obecne umocnienia są wyeksploatowane oraz w dużej części nastąpiło wypłukanie 

gruntu spod płyt, powodując ich przekrzywienie. Natomiast przeciwległa skarpa do wylotu 

ścieku oczyszczonego z oczyszczalni jest nieutwardzona i wymaga montażu trwałego 

umocnienia.  

Zrzut ścieków oczyszczonych wylotem z oczyszczalni „Zielina” w Kujawach wg pozwolenia 

wodnoprawnego wynosi: 

Qśrd = 26,0 m3/d 

Qmaxr = 9516,0 m3/r 

Q maxs – nie określono, z uwagi na cykliczne zrzuty z oczyszczalni ścieków średnio co 3-4 dni, 

przy maksymalnej pojemności spustu z oczyszczalni ścieków Vmax = 36,5 m3/d. 

 

III. Szczegółowy zakres usług: 

 Demontaż istniejących płyt betonowych typu JOMB z dna rzeki Browieniecki w obrębie 

wylotu oczyszczonych ścieków. 

 Wykonanie umocnienia dna rzeki nowymi płytami betonowymi typu JOMB o grubości  

min. 10 cm powyżej i poniżej licząc od miejsca wylotu po 5 m, łącznie 10 m.  

 Zamontowanie gurtu betonowego w dnie cieku od górnej i dolnej wody bezpośrednio  

przed zabudowanymi płytami. 
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 Wszystkie umocnienia dna muszą być wykonane na rzędnej dna twardego w taki sposób, 

aby nie powodowały podpiętrzeń wody. 

 Wykonanie umocnienia przeciwległej skarpy na wprost wylotu oczyszczalni, nowymi 

płytami betonowymi typu JOMB o grubości min. 10 cm na długości min. 2 m. 

 Wszelkie koszty związane z realizacja zadania ponosi Wykonawca. 

 Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z ww. zakresem i być wykonane zgodnie  

z zasadami branżowymi wykonywania robót ziemnych i urządzeń wodnomelioracyjnych 

oraz przepisami BHP. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie 

szkody spowodowane w miejscu realizacji robót w związku z prowadzonymi pracami,  

jak  również za brak odpowiedniego zabezpieczenia terenu.  

 Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia powstałe w toku prowadzenia robót, całkowitą 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia 

powstałych uszkodzeń do stanu sprzed uszkodzenia własnym staraniem. 

 W czasie prowadzenia prac, Wykonawca nie może na działce rzeki (tj. działka nr 1326) 

składować materiałów budowlanych, odpadów oraz wykonywać działań, które mogłyby 

zanieczyścić wody płynące rzeki Browieniecki.  

 Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonaniu prac. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zabrania i unieszkodliwienia zdemontowanych płyt 

betonowych typu JOMB oraz odpadów powstałych w związku prowadzonymi robotami  

na cieku Borowieckim w obrębie wylotu z oczyszczalni ścieku. 

 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, z co najmniej 10-dniowym 

wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac związanych z przedmiotem zamówienia. 

 Do Wykonawcy należy ścisła współpraca z Zamawiającym.  

 

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:  

 

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  

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Całkowita cena ryczałtowa brutto = 100% 100 

RAZEM 100 
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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. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

Od dnia zawarcia umowy do  dnia 20.05.2021 r. 

VI. Miejsce i termin złożenia ofert: 

1. Ofertę cenową należy składać według załączonego formularza w następującej formie: 

osobiście, elektronicznie na adres: k.ignacy@strzeleczki.pl, pocztą lub kurierem na adres 

Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki z dopiskiem: „Roboty 

umocnieniowe dna rzeki Browieniecki wraz z umocnieniem przeciwległej skarpy w obrębie 

wylotu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków „Zielina”, działka nr 1326 k.m.5, 

obręb Kujawy”, w terminie do 22.02.2021 r. do godziny 1400. 

2. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

VII. Informacje o formalnościach: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach wyboru. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zapytania 

ofertowego jest Krystyna Ignacy, tel.: 77 407 66 63 

VIII. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 

2. Projekt umowy. 

 

Zatwierdzam: 

Wójt Gminy Strzeleczki 

 /-/ Marek Pietruszka 
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