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ROZEZNANIE CENOWE 

 

Wykonanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lądek 

  

  

  
I. Zamawiający.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lądku 

ul. Polna 8a, 62-406 Lądek 

tel. 63 276 30 78, 

REGON: 310231225, NIP: 667-11-35-687 

e-mail: zgkladek@interia.eu 

  

II. Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Lądek”, dalej „koncepcja”. 

2. Opracowanie koncepcji powinno być poprzedzone szczegółową analizą stanu istniejącego oraz 

wykonaniem bilansu ilościowego i jakościowego ścieków pochodzących z terenu Gminy Lądek, 

zarówno dla okresu obecnego jak i perspektywicznego. 

3. Zakres wykonania koncepcji obejmuje co najmniej: 

1) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, gdzie budowa kanalizacji będzie 

ekonomicznie uzasadniona, w szczególności: Lądek, Dolany, Ratyń, Sługocin, Ląd, Ląd-

Kolonia, Jaroszyn, Jaroszyn-Kolonia, Policko, Ciążeń, Dziedzice, Samarzewo, Wola 

Koszucka, Piotrowo, Wacławów. Koncepcja rozbudowy kanalizacji powinna również 

obejmować tereny, dla których opracowywany jest MPZP przeznaczony pod inwestycje 

zgodnie z załącznikami, 

2) modernizację (rozbudowę) oczyszczalni ścieków w Lądku oraz likwidację oczyszczalni 

ścieków w Lądzie – zastąpienie jej przepompownią i wykonanie rurociągu tłocznego 

do oczyszczalni w Lądku, 

3) podział koncepcji na etapy – propozycja podziału inwestycji na zadania i etapy realizacyjne. 

Harmonogram i kolejność realizacji zadań powinny być dostosowane do realnych 

możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz możliwości inwestycyjnych gminy. 

4) zestawienie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla każdego z etapów inwestycji. 

4. Należy uwzględnić, że prowadzenie robót budowlanych związanych z rozbudową/modernizacją 

oczyszczalni ścieków w Lądku oraz likwidacją oczyszczalni ścieków w Lądzie nie może 
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spowodować odprowadzania ścieków nieoczyszczonych lub zatrzymania oczyszczania ścieków na 

wymienionych oczyszczalniach. Należy przewidzieć rozbudowę/budowę nowych obiektów bez 

wstrzymywania pracy na obiektach istniejących. Oprócz nieczystości ciekłych ze zbiorników 

bezodpływowych na oczyszczalnie ścieków będą dostarczane również osady z przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

5. Należy kompleksowo rozwiązać gospodarkę odpadami powstającymi na oczyszczalni 

ścieków  ze szczególnym uwzględnieniem skratek, zawartości piaskownika i osadów ściekowych, 

należy również przewidzieć zabezpieczenie deodoryzacyjne zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. W koncepcji należy rozpatrzyć wariantowość i etapowość rozbudowy i modernizacji 

oczyszczalni ścieków w Lądku, wraz z wyborem optymalnego wariantu. 

7. Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków musi zostać 

przedstawiona na mapach w skali 1:1000, na których muszą być oznaczone co najmniej: 

- trasy przebiegu rurociągów grawitacyjnych oraz tłocznych, 

- lokalizacje niezbędnych przepompowni (również przydomowych), 

- średnica rurociągów, spływy oraz długość odcinków, 

- rzędne posadowienia przepompowni oraz rzędne terenu, 

8. Zamawiający informuje, że kanalizację należy prowadzić w miarę możliwości w pasie dróg 

gminnych, jeśli nie będzie takiej możliwości trasę przebiegu należy prowadzić gruntami 

prywatnymi. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją projektową istniejącej kanalizacji 

sanitarnej oraz oczyszczalniami w Ciążeniu, Lądzie i Lądku. 

10. Wymaga się aby Wykonawca zapoznał się z terenem Gminy Lądek, na którym lokalizowana 

będzie przyszła inwestycja i dla której opracowywana będzie przedmiotowa koncepcja. Dokonanie 

inspekcji terenu potrzebne jest do oszacowania (na własną odpowiedzialność) danych, jakie mogą 

okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca konsultował wszystkie niepewności, powstałe 

problemy lub ograniczenia wynikłe w trakcie wykonywania koncepcji niezwłocznie. 

 

III. Terminy wykonywania zamówienia. 
1. Przewidywany termin złożenia kompletnej koncepcji: 100 dni od podpisania umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapoznania się z przedłożoną koncepcją oraz analizę 

jej, wszelkie uwagi i konieczne poprawki zgłoszone zostaną w ciągu 10 dni kalendarzowych. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do naniesienia poprawek w czasie nie dłuższym niż 15 dni 

kalendarzowych. 

  

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Koncepcja rozbudowy kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Lądek”, w terminie do 30.12.2015r. w siedzibie Zamawiającego – 

w Kasie ZGK Lądek do godziny 12:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Kierownika ZGK Lądek w dniu 30.12.2015r., o godzinie 12:15. 

  

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1.      Wypełniony formularz ofertowy. 

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie 

prawnym obejmującym przedmiot zamówienia. 

3.      Dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania 

polegające na wykonaniu koncepcji albo dokumentacji budowy, rozbudowy lub modernizacji  

oczyszczalni ścieków, a także kanalizacji sanitarnej, oraz dokumenty potwierdzające, że roboty 

zostały wykonane należycie (referencje). 

  



VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny. 
1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia. 

2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert 

z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3.      Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. 

   

VIII. Dodatkowe informacje. 
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej 

u Zamawiającego. 

2. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których 

oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie rozeznania cenowego bez podania przyczyny. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: 

Sebastian Woźniak – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 

tel. 669 256 292 w godz. 7:30-15:00; 

5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik ZGK Lądek 

 

/ - / Sebastian Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1 

 

 

Formularz ofertowy 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

Koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lądek. 

 

Dane dotyczące oferenta: 

Nazwa …………………………………………………………………………………………… 

Siedziba/Adres …………………………………………………………………………………… 

Nr. telefonu ………………………………………………………………………………………. 

NIP ……………………………………….. REGON ………………………………………….. 

 

Proponujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę: 

Netto …………………………………..zł 

Kwota VAT ……………………………zł 

Brutto ………………………………….zł 

 

Oświadczam, że: 

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają taki obowiązek, 

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję     

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

- zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami zamawiającego, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informację do wykonania oferty. 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela oferenta 


