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Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. 

58-124 Marcinowice, Strzelce 15 A 
 

Strzelce, dnia 24 marca 2022 r. 
 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zakład  Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej progów 
unijnych w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 
prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Strzelce, gmina Marcinowice” w ramach inwestycji pod nazwą 
„Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice” 

 
I. Zamawiający 

 
Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o. 
Strzelce 15a, 58-124 Marcinowice 
NIP: 8840018704, Regon: 890591552 
KRS 0000059912 
Tel.  74 850 40 16 
e-mail: biuro@zuwik-strzelce.pl 
 

II. Informacje ogólne o postępowaniu, tryb udzielania zamówienia 

 
1.  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego. 
2. Przedmiotowe zamówienie sektorowe, z uwagi na jego wartość, udzielane jest na 

podstawie uregulowań wewnętrznych zamawiającego, tj. Regulaminu udzielania 
zamówień sektorowych, (Regulamin udzielania zamówień przez Zakład Usług 
Wodnych i Komunalnych Sp. z o .o. z dnia 20.04.2020 r.), zwanego dalej 
„regulaminem” [do udzielania zamówień sektorowych o wartości nieprzekraczającej 
progów unijnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.), nie stosuje się. 

3. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, zamawiający wyznacza: 
Aleksandrę Pucelik-Stefanienko, tel. 074/ 850 40 16 

4. Informacji dotyczących postępowania udziela się od poniedziałku do piątku (z 
wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:00 – 15:00. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Strzelce, gmina Marcinowice” 
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2. Zakres inwestycji obejmuje: I Etap: Wykonanie remontu i modernizacji urządzeń 
technologicznych SUW w Strzelcach, w zakresie wymiany urządzeń układu 
napowietrzania wody surowej, wymiany, rozbudowy i modernizacji urządzeń I stopnia 
filtracji z uwzględnieniem zastosowania urządzeń zapewniających możliwość 
uzdatniania wody w ilości Qh=150 m3 /h (po wykonaniu II etapu rozbudowy) wraz z 
niezbędnymi pracami towarzyszącymi, montaż docelowych urządzeń 
technologicznych tj. pompa płucząca, dmuchawa powietrza, sprężarki śrubowe wraz 
z kpl układem napowietrzania. I etap obejmuje również dostosowanie (wymiana 
zasypki filtracyjnej) i przyłączenie pracujących obecnie 2 filtrów I0 Ø 1800 do bloku 
filtracyjnego II0, którego modernizacja będzie przeprowadzona podczas realizacji II 
etapu zadania. Prace I etapu obejmują również wykonanie wszystkich niezbędnych 
robót budowlanych, umożliwiających montaż nowych urządzeń jak i wykonanie robót 
wykończeniowych w obszarze realizacji I etapu robót technologiczno-montażowych. 

W zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA: 
Przewiduje się zabudowę nowych 2 aeratorów oraz 5 filtrów pospiesznych.  
Dwa aeratory będą zbiornikami takimi samymi jak 5 pozostałych filtrów I stopnia. 
Będą one pracowały jako aeratory do czasu realizacji etapu II. Etap I przewiduje 
zabudowę nowego zestawu pompowego, pompy płucznej i dmuchawy. Urządzenia te 
należy zasilić i zabezpieczyć. Dodatkowo Przewiduje się montaż przepływomierzy 
elektromagnetycznych:   

 1 szt na wodzie surowej z ujęć głębinowych 

 5 szt na każdym z filtrów 

 1 szt na wyjściu pompy płuczącej 

 1 szt na wyjściu po układzie filtracyjnym   

 1 szt na wyjściu zestawu pompowego 
W sumie 9 szt. przepływomierzy elektromagnetycznych. Każdy z przepływomierzy 
wyposażony w sygnał prądowy 4-20 mA do pomiaru przepływu chwilowego oraz 
kartę MODBUS RTU do odczytu danych licznika. 
Etap I przewiduje zabudowę przepustnic regulacyjnych :   

 5 szt na filtrach II Stopnia 

 1 szt na pompie płuczącej. 
Każda przepustnica regulacyjna będzie zadawana sygnałem 4-20 mA a stan 
położenia będzie odczytywany sygnałem analogowym 4-20 mA. Dodatkowo do 
układu sterowania będą wpięte sygnały krańcowe każdej przepustnicy. Ponieważ 
ETAP I przewiduje demontaż istniejącej rozdzielnicy obsługującej sterowanie pracą 
filtrów, należy w układzie sterowania przewidzieć sterowanie nowych filtrów I stopnia 
a także filtrów stopnia II, które będą wymienione w ETAPIE II i pozostaną czynne do 
tego czasu. Oznacza to, że nowy układ sterowania będzie pracować w systemie 
przejściowym, obsługując te filtry, które nie będą modernizowane w Etapie I. Należy 
przyjąć, że ta część okablowania która jest przypisana do filtrów II stopnia, musi być 
czasowo podłączona do nowej szafy sterowniczej R5. Szafa te musi zapewnić pracę 
filtrów II stopnia w istniejącym układzie technologicznym ale z nowej szafy 
sterowniczej. Szafa sterownicza R4 musi być wykonana w układzie docelowym Szafa 
sterownicza R5 musi być okablowana do układu docelowego. Należy przewidzieć 
miejsce i okablowanie dla dołożenie niezbędnych modułów sterownika dla ETAPU II. 
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Istniejącą szafę kompensacji mocy biernej należy przenieść w miejsce, które nie 
będzie w kolizji z nowo zabudowanymi szafami sterowniczymi. 
 
Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (zwany dalej OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do Umowy oraz w 

dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego), oraz 
Przedmiar robót (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) nie stanowi 
opisu przedmiotu zamówienia, a jest wyłącznie dokumentem pomocniczym do 
sporządzenia wyceny oferty 

 
3. Szczegółowy zakres obowiązków i wymaganych uprawnień określa projekt umowy 

stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.  
 

IV. Termin realizacji zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia zamówienia określa się na dzień podpisania umowy z 
Wykonawcą do dnia 15 grudnia 2022 r.  
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone 
przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien spełniać 
następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub 
zawodowej, to jest: 
 
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Wykonawca nadzoru 
zapewnił, co najmniej 3 (trzy) osoby posiadające odpowiednie przygotowanie 
zawodowe i uprawnienia budowlane pozwalające pełnić samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego:  

1) 1 (jednej) będącej koordynatorem inspektorów wszystkich branż; 
2) 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
lub posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie 
odpowiednich wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących 
prawem krajowym,  sprawującej funkcję inspektora nadzoru branży 
sanitarnej; 

3) 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającej uprawnienia 
równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych 
przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej 
funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej; 

 
Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do zapytania ofertowego. 
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VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

a. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który 
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia. 

b. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
VII. Kryteria wyboru i sposobu oceny oferty 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
- najniższa cena brutto za wykonanie usługi  - waga 100 % 

 
VIII. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym dostępnym na stronie 
Zamawiającego 
 

IX. Miejsce i termin złożenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć do 01.04.2022r.  
2. Ofertę należy złożyć: 

a. osobiście w siedzibie Zamawiającego 
b. przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego 
c. za pośrednictwem kuriera lub posłańca 

3. Oferty złożone w terminie określonym w ust. 1, zostaną otwarte w siedzibie 
Zamawiającego w dniu 04.04.2022 r. o godz. 11:00. 

4. W przypadku składania oferty w sposób określony w ust 2 litera b) i c), za datę 
złożenia oferty Zamawiający uzna datę (dzień i godzina) wpływu oferty do 
siedziby Zamawiającego, a nie datę (termin) wysłania/nadania oferty. 

IX. Wykaz załączników 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy 
3. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót 
4. Załącznik nr 4 - Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
5. Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa 
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie  warunków udziału 

w postępowaniu  
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania 
8. Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna RODO 
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