
 
     Przystajń, dn.: 18.07.2016 r. 

Znak sprawy: RI-PŚ.6324.4.2016 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 zł (nie przekraczającej wyrażonej            

w złotych  kwoty 30 000 EURO) 
 
Zamawiający: 
zaprasza do złożenia ofert na: 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                   
w gminie Przystajń – ZADANIE I” 
1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków typu 
„biologiczna” w ilości ok. 112 w miejscowościach: Stany, Siekierowizna, Bór Zajaciński, Ługi Radły, 
Górki, w tym : 
Etap I  
 wstępna ocena możliwości montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na poszczególnych 

działkach  
 badanie geologiczne 

Etap II 
 inwentaryzacja instalacji wod-kan. w budynkach  
 opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia zamiaru robót (z wymaganymi mapami do 

celów opiniodawczych włącznie) oraz STWiOR w wersji papierowej (4 egz.) i elektronicznej na 
CD (1 egz.) 

 opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz aktualizacji kosztorysu przed 
wszczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane 

 sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. 
Zakres zamówienia obejmuje także projektowanie systemów podłączenia budynków do oczyszczalni, 
systemów elektrycznych oraz rozwiązanie odpowietrzenia obiektu przed włączeniem do instalacji 
wewnętrznej budynków. 
Zamawiający wymaga zaprojektowania przydomowych oczyszczalni ścieków legitymujących się 
certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszym obowiązującym na dzień 
złożenia dokumentacji Zamawiającemu. 
Przydomowe oczyszczalnie powinny posiadać co najmniej n/w parametry: 

 Dla oczyszczalni do 4 RLM - co najmniej osadnik 2000 l lub większy. 
 Oczyszczalnie sterowane elektronicznie np. system SBR, gdzie poszczególne fazy są odgórnie 

zaprojektowane  
 Oczyszczalnia powinna mieć bardzo niską energochłonność nie przekraczającą 0,5 kWh/dobę 
 Parametry oczyszczania (zawiesina, BZT5, ChZT, Azot i Fosfor) winny być zgodne                         

z Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Osad z oczyszczalni nie powinien być wybierany częściej niż raz na rok.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru technologii  po wcześniejszej analizie kosztów 
inwestycyjnych, kosztów eksploatacji, uciążliwości eksploatacyjnej, a także pozostałych czynników 
mających wpływ na wybór rozwiązania w tym: generowanie hałasu, generowanie nieprzyjemnych 
zapachów, dostęp do elementów eksploatacyjnych, dostęp do części serwisowych, wygląd itp. 
Dokumentacja musi spełniać wymogi art. 29 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. W przypadku 
opracowania w oparciu o konkretne znaki towarowe należy dopuścić rozwiązania „równoważne”                      
a w opisie dokładnie określić wymagania i kryteria co do stwierdzenia „równoważności”. 
Dokumentacja posłuży do aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i musi spełniać wymagania programu co do kwalifikowalności                    
i zgodności z wymaganiami Programu. 
W przypadku braku możliwości wykonania oczyszczalni ścieków z uwagi na wyniki badań geologicznych 
lub inne przeszkody Wykonawca przygotuje stosowne oświadczenia o zaistniałej sytuacji wraz                            
z uzyskaniem potwierdzenia przekazania informacji właścicielowi nieruchomości. 

G M I N A  P R Z Y S T A J Ń  
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                 e-mail: ug@gminaprzystajn.pl 

NIP: 574-20-55-766 
REGON: 000548689 

 



Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji 
projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane. 
2. Kod CPV 71 32 00 00 – 7 
3. Termin realizacji zamówienia: 
4 miesiące od dnia podpisania umowy. 
4. Okres rękojmi: 
Okres rękojmi kończy się wraz z zakończeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy 
robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zapytania 
ofertowego 
5. Wymagania stawiane oferentom (warunki udziału w postępowaniu): 

 Wykonawca powinien posiadać zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia, to jest co 
najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania branży sanitarnej. 

 Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w opracowywaniu zadań o podobnym charakterze, 
to jest: wykaże się wykonaniem usług - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – polegających na 
przygotowaniu co najmniej 2 kompletów dokumentacji projektowych na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 50 szt. każda.  

Na potwierdzenie posiadania w/w wymagań należy do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające 
posiadanie uprawnień oraz wykaz prac wraz z poświadczeniem, że prace te zostały wykonane 
należycie. 

6. Sposób obliczania ceny 
Cenę należy podać jako ceną ryczałtową za opracowanie pełniej dokumentacji wraz z wszelkimi 
uzgodnieniami i wymaganymi opracowaniami. 
Rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie zestawienia wykonanych prac w etapie I i II zgodnie                     
z zaoferowanymi cenami brutto w poszczególnych etapach. 
7. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  
Cena za 1 kpl. opracowania. 
Punktacja zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 


 C
 C

OB

NK 100 (max liczba punktów) 

Gdzie: 
K - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena  
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert ważnych  
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

8. Warunki wykluczenia: 
Z postępowania zostaną wykluczeni podmioty związane z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo poprzez: 
- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
- pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
9. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu. 
10.Miejsce i termin złożenia oferty 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń do dnia  
26.07.2016 r. godz. 14:00   
11.Termin otwarcia ofert 
26.07.2016 r. godz. 14:15 
12.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami 
Jolanta Mann-Matuszczyk, e-mail: inwestycje@gminaprzystajn.pl 
Agnieszka Zabawa, e-mail: środowisko@gminaprzystajn.pl   
Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, pok. nr 118 w godz. poniedziałek 9:00-
17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30, tel. 34/3191153 w. 118 i 111, 575 228 903 


