
Węgliniec dnia 19.02.2015r. 

ZUK/04-4.8./WZp/02/2016 
         ( nr  postępowania) 

 

   

 

DYREKTOR 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8 

TEL. 075-7712117 

FAX 075-7712117 

E- MAIL  zwik@post.pl 
(tel, fax, e- mail) 

 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

ZAPRASZA  
Do złożenia oferty na zadanie pn. :  

Wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji oczyszczalni ścieków 

w Węglińcu”. 
 

1.  Opis sposobu przygotowania oferty; 

 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 

oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl 

 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 

 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 

 Oferta ma obejmować całość zamówienia.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem  zamówienia jest: 

Wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Węglińcu” 

obejmuje: 

 

Zadanie 1  

Budowa przyłącza wody do oczyszczalni fi 90 o długości około 350m częściowo w terenie 

kolejowym z wykorzystaniem istniejącego kolektora cieku wodnego. 

 

Zadanie 2  

Rozwiązanie w zakresie gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Węglińcu.  

Etap 1 – wykonanie koncepcji min. 3 rozwiązań technologicznych zagęszczenia i higienizacji 

osadu wraz z określeniem kosztów budowy i eksploatacji w okresie 3 lat użytkowania wraz z 

uzyskaniem akceptacji Organizatora. 

Etap 2 – wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z przyjętym rozwiązaniem 

technologicznym wraz z automatyką kompatybilną z sterowaniem i automatyką  

zastosowanym na oczyszczalni ścieków.    

 

 



Zadanie nr 3 

Modernizacja pompowni ścieków surowych stopnia 1 wraz z infrastruktura towarzyszącą 

zakres prac projektowych obejmuje: 

- ocenę techniczną możliwości wykorzystania istniejącej kraty mechanicznej schodkowej 

Eko-Celkom typ. 07B/400/4 z podajnikiem tłokowym o mocy 1,5 kW znajdującej się na 

oczyszczalni ścieków w Węglińcu 

- przebudowę istniejącego separatora ścieków surowych (3) z wyposażeniem go w kratę 

ręczną do wyłapywania elementów stałych 

- dobór urządzeń i budowę np.: (sitopiaskownika i kraty mechanicznej) wraz z budynkiem 

technicznym i niezbędną infrastrukturą pomiędzy separatorem ścieków(3) i pompownią 

ścieków surowych (2) 

- modernizacje pompowni ścieków surowych stopnia I  (2) obejmująca ocenę techniczną 

komory pompowni, remont komory pompowni, dobór i wymianę pomp armatury i sterowania 

pompowni, wymianę istniejącej zasuwy pomiędzy zbiornikiem retencyjnym (1) a komora 

pompowni,(2) 

- remont zbiorników retencyjnych 

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu pompowni ścieków surowych stopnia 

pierwszego z uwzględnieniem dojazdu do obiektów po modernizacji 

- wykonanie szafy sterowania i automatyki wszystkich elementów pompowni ścieków 

surowych stopnia pierwszego wraz z wykonaniem i przeszyłem sygnałów umożliwiających 

sterowanie i monitoring pompowni z poziomu budynku socjalno-biurowego oczyszczalni 

ścieków  

- wykonanie wizualizacji  monitoringu i sterownia procesów oczyszczalni ścieków wraz z 

montażem i zestawem komputerowym do obsługi systemu 

 

2.2. Dokumentacje techniczne powinny zawierać  

- projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektami branżowymi 

- wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót 

- wykonaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

- wykonaniu postępowania oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia na środowisko 

Dokumentacje należy wykonać w pięciu egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej w 

formacie PDF,  część  kosztorysowa dodatkowo w formacie ath. 

 

2.3. Wykonanie dokumentacji technicznych powinno obejmować:  

- uzyskanie niezbędnych map uzgodnień i pozwoleń w tym uwarunkowań środowiskowych 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót budowlanych.  

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.  

 

3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:  

Zadanie 1     6 miesięcy od podpisania umowy  

Zadanie 2   3 miesiące od podpisania umowy  

Zadanie 3   3 miesiące od podpisania umowy  

 

4. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena. 

5. Organizator dopuszcza do postępowania tylko i wyłącznie Oferentów spełniających 

następujące kryteria. 

Oferent wykonywał dokumentacje projektową budowy lub modernizacji  co najmniej trzech 

oczyszczalni o Qśr większym niż 1800m3/d w ciągu ostatnich 5 lat.  

Co najmniej jedna z wymienionych inwestycji została zrealizowana w ciągu ostatnich trzech 

lat. 



  

6. Organizator dopuszcza składania ofert częściowych na każde zadanie osobno.  

7. Oferta ma zawierać: 

      7.1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego. 

8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

8.1. Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto. 

 

8.Miejsce i termin złożenia oferty: 

8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora tj: 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 40  

,lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia    

11.03.2016r, do godz. 14,00. 

8.2 Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 8.1. nie będzie 

rozpatrywana. 

 

8.3 Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed 

terminem upływu jej składania. 

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Marian Basiński tel. 606764953 , Krzysztof Polewski tel. 600311181 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
(podpis pracownika merytorycznego)  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


