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DYREKTOR 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 

z siedzibą w WĘGLIŃCU 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 

Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu”. 
 

1.  Opis sposobu przygotowania oferty; 

 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 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: 

Przedmiotem  zamówienia jest: 

Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy „Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu” 

obejmuje: 

 

ETAP 1 

1. Wykonanie oceny technicznej istniejących urządzeń szczególnie w zakresie 

istniejących  studni głębinowych oraz ich stopnia zużycia i możliwości dalszej 

eksploatacji. 

2. Zebranie danych wyjściowych do opracowania wstępnej koncepcji technologicznej, a 

w szczególności: 

- danych jakościowych i ilościowych o wodzie ze źródeł , które są w dyspozycji, 

- danych o wymaganiach stawianych przez przepisy prawne lub użytkownika 

uzdatnionej wody 



- określenie niezbędnego zakresu oczyszczania wody na podstawie danych punktów. 

3. Opracowanie wstępnej koncepcji technologicznej uzdatniania wody w oparciu o wytyczne 

zawarte w „Koncepcji  modernizacji stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie 

Gminy Węgliniec Etap II –szczegółowa koncepcja modernizacji stacji uzdatniania wody 

znajdujących się na terenie Gminy Węgliniec (plik PDF): 

4. Ustalenia programu i wykonanie podstawowych badań technologicznych niezbędnych do 

sprawdzenia wstępnej koncepcji technologicznej oraz analiza i ocena uzyskanych wyników. 

5. Wybór optymalnej koncepcji technologicznej oraz wstępny wybór typów urządzeń. 

6. Wstępne obliczenia gabarytowe urządzeń. 

8. Opisanie zasad działania i eksploatacji przebudowywanej stacji uzdatniania wody oraz 

zaproponowania ostatecznych rozwiązań technologicznych, obiektowo-kubaturowych 

przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu wraz uwzględnieniem wymiany ciągów 

technologicznych pomiędzy obiektami monitoringiem założonych parametrów jakościowych 

wody oraz zaprojektowanych procesów technologicznych, wraz z wyliczeniami dotyczącymi 

wstępnych kosztów budowy i eksploatacji oraz utrzymania SUW.  

9. Uzyskanie OSTATECZNEJ  akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych. 

 

ETAP  2  

Wykonanie dokumentacji projektowej, architektoniczno-budowlanej, wykonawczej i 

kosztorysowej 

„Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu” w zakresie obejmującym:  

1. Rozwiązania technologiczno –obiektowe przyjęte w Etapie I  

2. Modernizacje i zabezpieczenie istniejących zabytkowych obiektów kubaturowych w 

zależności od możliwości wykorzystania ich zgodnie z Etapem I  

3. Przebudowę budynku administracyjno socjalnego na potrzeby siedziby ZUK w 

Węglińcu. 

4. Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem lokalizacji urządzeń oraz przewidywanej 

funkcji poszczególnych obiektów. 

5. Likwidacji zamkniętych studni znajdujących się na terenie SUW. 

Dokumentacja techniczna powinna zawierać  

-projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektami branżowymi 

- wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót 

- wykonaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

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

formacie PDF,  część  kosztorysowa dodatkowo w formacie ath. 

 

ETAP III  

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym uwarunkowań środowiskowych 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.  

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zmodernizowanego ujęcia wody. 

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.  

 

3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:  

ETAP I     3 miesiące od podpisania umowy  

ETAP II   od 3 do 6 miesiąca od podpisania umowy 

ETAP III   od 6 do 8 miesiąca od podpisania umowy. 

 

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

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu tj. posiadają wiedzę i doświadczenie. 



Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania SUW 

poprzez udokumentowanie wykonania co najmniej trzech dokumentacji SUW o wydajności 

nie mniejszej niż w zaproszeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, oraz realizacją co najmniej jednego z wskazanych obiektów.  

Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot umowy uzyskał 

prawomocne pozwolenie na budowę a w przypadku realizacji uzyskał Decyzje  użytkowaniu 

obiektu..  

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z 

Wykonawców musi spełniać warunek. 
 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

7. Oferta ma zawierać: 

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

8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

7.1. Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto. 

 

8.Miejsce i termin złożenia oferty: 

8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przesłać w formie elektronicznej 

w formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia    

30.05.2013r, do godz. 14,00. 

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

rozpatrywana. 

 

8.3 Wykonawca 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 

2. Koncepcja  modernizacji stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie Gminy. 

Węgliniec Etap II –szczegółowa koncepcja modernizacji stacji uzdatniania wody. 

znajdujących się na terenie Gminy Węgliniec (plik PDF). 

3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa SUW Węgliniec (plik PDF). 

4. Badania wody surowej SUW w Węglińcu (plik PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

………………………………………. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                   
                     

DYREKTOR ZAKŁADU USŁU KOMUNALNYCH 

z siedzibą w WĘGLIŃCU ul. Partyzantów 8 

TEL. 075-7712117 FAX 075-7712117 

E- MAIL  zwik@post.pl 
 

OFERTA 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej  nr. ZUK 1-4.8.2013.K  

na zadanie pn.:   

 „Wykonanie dokumentacji projektowej 

Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu”. 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę:  

 

 Etap I  za kwotę:  

……………………zł    słownie (………………………………………………..) netto. 

 

……………………zł    słownie (………………………………………………..) brutto. 

 

Etap II  za kwotę:  

……………………zł    słownie (………………………………………………..) netto. 

 

……………………zł    słownie (………………………………………………..) brutto. 

 

Etap III za kwotę:  

……………………zł    słownie (………………………………………………..) netto. 

 

……………………zł    słownie (………………………………………………..) brutto. 

 

Łącznie: 

……………………zł    słownie (………………………………………………..) netto. 

 

……………………zł    słownie (………………………………………………..) brutto. 

 

1. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do określonym z zaproszeniu.  

2. Oświadczam , że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i 

zobowiązuję się,  w przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w 

warunkach (dotyczy robót budowlanych i usług).               

 

 

……………………………….. 
  ( podpis upoważnionego 

 przedstawiciela wykonawcy) 


