
  

 

Dębe Wielkie, dn. 06.07.2015 r. 

 

Znak sprawy ZK-T.252.5.2015 

ZAPYTANIE CENOWE 
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ORAZ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

1. Zamawiający:  

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie 

tel. (25) 749-70-01, fax. (25) 749-70-03, 

www.zk.debewielkie.com, e-mail: zk.debewielkie@wp.pl 

reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim - Grażynę Pechcin 

 

zaprasza do złożenia ofert na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji 

inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębe Wielkie” 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru w zakresie robót budowlanych polegających na: 

2.1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dębe Wielkie – w zakresie obejmującym 

części miejscowości:  

– Aleksandrówka (końcówka ulicy Kolejowej);  

– Choszczówka Rudzka (odcinek wzdłuż ulicy Warszawskiej);  

– Choszczówka Stojecka (sięgacze przy ulicy Warszawskiej);  

– Chrośla (sięgacz od ulicy Kwiatowej oraz odcinek wzdłuż ulicy Żwirowej i wzdłuż ulicy 

Warszawskiej);  

– Dębe Wielkie (przy ulicy Złotej, odcinek przy rondzie, sięgacze od ulicy Pustelnickiej obejmujące 

m.in. ulice: Turkusową, Lazurową, Słoneczną, Pogodną i Błękitną);  

– Kobierne (odcinek wzdłuż ulicy Warszawskiej).  

Odcinki sieci wodociągowej rozdzielczej będące przedmiotem zamówienia włączone będą do 

istniejącej sieci wodociągowej. Woda do wybudowanej sieci dostarczana będzie z istniejącej stacji 

uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Dębe Wielkie na działkach o nr ewid. 664/9 i 

666/6. Stacja uzdatniania wody posiada niezbędną wydajność by pokryć zapotrzebowanie w wodę 

dla obszarów, które będą objęte wybudowaną siecią wodociągową.  

Łączna długość budowy odcinków sieci wodociągowej w ramach planowanego 

przedsięwzięcia wyniesie 6 653,5 mb. Przedmiotowa planowana inwestycja liniowa usytuowana 

będzie częściowo w działkach prywatnych właścicieli, częściowo w poboczach dróg.  

Wodociąg zgodnie z dokumentacją projektową winien być wykonany z rur:  

– PE SDR 17 PN 10 o średnicy 160 x 9,5 mm o długości 3 157,0 mb;  

– PE SDR 17 PN 10 o średnicy 110 x 6,6 mm o długości 3 491,0 mb;  

– PE SDR 17 PN 10 o średnicy 63 x 3,8 mm o długości 5,5 mb.  



Szczegółowy zakres przedmiotowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dębe 

Wielkie określa:  

– zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę projekt budowlany opracowany przez firmę GM 

Projekt z siedzibą ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków; 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

– przedmiar robót – pomocniczo do wyceny wartości robót.  

W/w dokumenty stanowią Rozdział IV SIWZ dostępnej na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Dębe Wielkie: www.debewielkie.bip-gov.eu w zakładce Przetargi. 

2.2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie – w zakresie 

obejmującym części miejscowości Aleksandrówka i Dębe Wielkie przy drodze krajowej nr 2. 

Wybudowany odcinek sieci kanalizacyjnej będący przedmiotem zamówienia zostanie włączony do 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki z wybudowanej sieci odprowadzane będą do istniejącej 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 193/9 i 193/12 w Dębem Wielkim. 

Oczyszczalnia ścieków ma odpowiednią przepustowość do przyjęcia ścieków z obszarów objętych 

rozbudową sieci kanalizacyjnej przedmiotowego postępowania przetargowego.  

Łączna długość budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Aleksandrówka i Dębe Wielkie 

przy drodze krajowej nr 2 wyniesie 1 470,41 mb. Przedmiotowa planowana inwestycja liniowa 

usytuowana będzie częściowo w działkach prywatnych właścicieli, częściowo w poboczu drogi.  

Sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową winna być wykonana z rur:  

– PVC-U SN8 o śr. 250 mm o długości 996,88 mb (kanał grawitacyjny);  

– PVC-U SN8 o śr. 200 mm o długości 90,50 mb (kanał grawitacyjny);  

– PVC-U SN8 o śr. 160 mm o długości 58,67 mb (kanał grawitacyjny);  

– PE o śr. 110 mm o długości 324,36 mb (kanał tłoczny).  

W zakresie robót jest także wybudowanie przepompowni ścieków (P1) wraz z przyłączem 

kablowym zasilającym ten obiekt.  

Szczegółowy zakres przedmiotowej budowy sieci kanalizacyjnej określają:  

– zatwierdzone decyzjami pozwolenia na budowę projekty budowlane opracowane przez 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kombudex” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ul. Brzeska 97, 08-

110 Siedlce;  

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

– przedmiar robót – pomocniczo do wyceny wartości robót  

W/w dokumenty stanowią Rozdział IV SIWZ dostępnej na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Dębe Wielkie: www.debewielkie.bip-gov.eu w zakładce Przetargi. 

2.3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie – w zakresie 

obejmującym części miejscowości Aleksandrówka, Dębe Wielkie i Ostrów Kania na odcinkach ulic: 

Pustelnicka, Powstańców i 103 Batalionu Strzelców, a także w drodze do SUW oraz na odcinku 

wzdłuż rowu melioracyjnego. Wybudowane odcinki sieci kanalizacyjnej będące przedmiotem 

zamówienia zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki z wybudowanej sieci 

odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 

193/9 i 193/12 w Dębem Wielkim. Oczyszczalnia ścieków ma odpowiednią przepustowość do 

przyjęcia ścieków z obszarów objętych rozbudową sieci kanalizacyjnej przedmiotowego 

postępowania przetargowego.  

Łączna długość budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Aleksandrówka, Dębe Wielkie i 

Ostrów Kania na odcinkach ulic: Pustelnicka, Powstańców i 103 Batalionu Strzelców, a także w 

drodze do SUW oraz na odcinku wzdłuż rowu melioracyjnego wyniesie 3 757,00 mb. Przedmiotowa 

planowana inwestycja liniowa usytuowana będzie częściowo w działkach prywatnych właścicieli, 

częściowo w poboczu dróg.  

Sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową winna być wykonana z rur:  

– PVC-U SN8 o śr. 250 mm o długości 1 784,00 mb (kanał grawitacyjny);  

http://www.debewielkie.bip-gov.eu/
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– PVC-U SN8 o śr. 200 mm o długości 1 658,00 mb (kanał grawitacyjny);  

– PVC-U SN8 o śr. 160 mm o długości 315,00 mb (kanał grawitacyjny);  

Szczegółowy zakres przedmiotowej budowy sieci kanalizacyjnej określa:  

– zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę projekt budowlany opracowany przez 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kombudex” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ul. Brzeska 97, 08-

110 Siedlce;  

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

– przedmiar robót – pomocniczo do wyceny wartości robót.  

W/w dokumenty stanowią Rozdział IV SIWZ dostępnej na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Dębe Wielkie: www.debewielkie.bip-gov.eu w zakładce Przetargi. 

 

Reasumując w zakresie przedmiotu zamówienia łącznie do wykonania jest:  

- 6 653,50 mb sieci wodociągowej;  

- 5 227,41 mb sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Okres od momentu podpisania umowy do 15.12.2015 roku. 

 

4. Kryterium oceny ofert 

Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający wybierze ofertę, kierując się kryterium najniższej ceny. 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 20 lipca 2015 

roku (poniedziałek) do godz. 16.00, do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim, ul.  Zielona 3, 05-

311 Dębe Wielkie. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

zk.debewielkie@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zielona 3,  05-311 

Dębe Wielkie. 

 

6. Warunki płatności: Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po 

wykonaniu przedmiotu zamówienia na przelew 30 dni od daty wystawienia faktury. 

 

7. Termin otwarcia ofert: 22 lipca 2015 roku 

 

8. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:  

8.1.Wykonawca zobowiązuje się do:  

- reprezentowania Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, prawem budowlanym, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych                  

i niedopuszczalnych w budownictwie, 

-sprawdzania i odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

-potwierdzenia faktycznie wykonanych robót, a na żądanie inwestora kontrolowania rozliczeń 

budowy, 

-informowania Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, 

które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, 

-udziału w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. 

http://www.debewielkie.bip-gov.eu/


8.2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.  

8.3. Dla właściwego przygotowania oferty należy szczegółowo zapoznać się z w/w projektami 

budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiarami robót i pozostałymi zapisami określonymi w SIWZ dostępnej na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dębe Wielkie: www.debewielkie.bip-

gov.eu w zakładce Przetargi. 

8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

oferty nie podając przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawców.  

8.5. W przypadku, gdy w trakcie trwania postępowania wpłyną oferty o tej samej wartości (cenie) 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia ofert dodatkowych.  

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Dyrektor Zakładu Komunalnego – 

Grażyna Pechcin, tel. (25) 749-70-01. 

 

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na wskazanym 

formularzu, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

 

 

 

06.07.2015 

Grażyna Pechcin 

Dyrektor Zakładu Komunalnego 

w Dębem Wielkim

http://www.debewielkie.bip-gov.eu/
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II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej                             

i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębe Wielkie” 

 
 

Dane dotyczące wykonawcy 
 

Nazwa: ............................................................................................................................... 

   

Siedziba: ...............................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Numer telefonu:  ......................................   

Numer faksu:   ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................ 

nr rachunku bankowego:         ................................................ 

Ja niżej podpisany ....................................................................... 

Działając w imieniu i na rzecz .............................................................................................. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym 

w zapytaniu cenowym za kwotę: 

cenę netto ...........................................  zł (słownie złotych .........................................................  

 ................................................................................................................................................................................ ) 

podatek VAT .....................................  zł (słownie złotych .........................................................  

 ............................................................................................................................................................................... ) 

cenę brutto .........................................  zł (słownie złotych ..........................................................  

 ............................................................................................................................................................................... ). 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń i uwag. Potwierdzam termin realizacji przedmiotu zamówienia od 

dnia………………….. do dnia………………………. 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

........................................................ 

........................................................ 
 

 

 

 

................................................          ................................................ 
                                                                                              (pieczątka Wykonawcy)                                               (data i podpis Wykonawcy)    



 


