
 
Strona nr 1 

Nr. ref: P/5/2022 Kwidzyn 27.06.2022r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo -Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie zaprasza do złożenia oferty na:                   
Modernizacja zbiornika retencyjnego na ścieki z infrastrukturą na terenie przepompowni P1 przy ul. Wiślanej w 

Kwidzynie 
Zakres robót przedstawiono w dokumentacji technicznej, będącej w posiadaniu Zamawiającego.  

Forma elektroniczna dokumentacji udostępniona jest na stronie internetowej platformy zakupowej przedsiębiorstwa.   
Wersję papierową dokumentacji Zamawiający udostępni Wykonawcom do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa, w pok. 
Nr.1 
Powyższy zakres robót oraz dostaw będzie realizowany zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną, opisem 
technicznym oraz wizją lokalną.  
 
Wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji technicznej. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie 
będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy, dokumentacją a robotami wykonanymi 
w rzeczywistości. 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

         
 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja istniejącego zbiornika ziemnego na ścieki komunalne wraz 
z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej – przyłączy kanalizacyjnych: tłocznych, przelewu awaryjnego i 
spustowego na terenie przepompowni ścieków P1 przy ul. Wiślanej w Kwidzynie. Projekt sporządzono w celu 
określenia zakresu prac remontowych umożliwiających doprowadzenie zbiornika ziemnego ZB4 do użytkowania. 
Zbiornik będzie użytkowany okresowo w przypadku zwiększonego napływu ścieków do obiektu (deszcze nawalne). 

 
Wykonawca po zakończeniu robót przedłoży informację o braku sprzeciwu wobec zamiaru 
przystąpienia do użytkowania (Inspektorat Nadzoru Budowlanego). 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania wiedzy 
i doświadczenia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum jedną tożsamą robotę budowlaną  
 
Zamawiający zastrzega, iż przy realizacji zakresu dostaw będących przedmiotem zapytania ofertowego Wykonawca 
zobowiązany jest do zastosowania powyżej wskazanych materiałów, co stanowi uzupełnienie danych dotyczących 
zastosowanych materiałów wskazanych w projekcie. 
 
Zamawiający ustala, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu niniejszej umowy tj. w 

szczególności wykonanie wszystkich robót budowlanych, montażowych, dostaw oraz złożenia zawiadomienia o 

zakończeniu budowy wraz informacją o braku sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania przedmiotu 

umowy.  

Wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji technicznej. 
 
Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następujących kryteriów: 
 

 Cena: 100% 
 
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: 

www.bip.pwkkwidzyn.nv.pl zakładka Platforma Zakupowa 
e-mail biuro@wodociagikwidzyn.pl 

w terminie do dnia 07 lipiec 2022 r.  
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania wiedzy 
i doświadczenia:  

Oceny posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty referencji 
z realizacji robót z ostatnich 5 lat o zakresie analogicznym lub zbliżonym do niniejszego zamówienia. 
 
Powierzenie całości lub części robót podwykonawcom wymagać będzie, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  
W przypadku oferty Konsorcjum, Lider Konsorcjum zapewni prowadzenie danego rodzaju robót przez Partnera 
posiadającego udokumentowane doświadczenie w tym zakresie. 
 
Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zapytania ofertowego. 

Do oferty należy dołączyć: 

a) stosowne referencje lub inne dokumenty bezspornie potwierdzające należyte wykonanie wskazanego wyżej 
zakresu robót. 

b) wypełniony (wyceniony) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej. 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

d) oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego, nie ogłoszono jego 
upadłości oraz, że przeciwko niemu nie toczy się postępowania egzekucyjne. 

 
Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych załączników spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.  
Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w zapytaniu ofertowym 
w zakresie kompletności i jakości oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu 
faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcę do 
wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, pod rygorem pozostawienia oferty bez 
rozpoznania. 
 
Nie będą rozpatrywane oferty, nie spełniające wymagań niniejszego zapytania, w tym w szczególności oferty 
Wykonawców, których doświadczenie w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje należytego wykonania przedmiotu 
zapytania ofertowego oraz w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości złożonych 
przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń. 
 
Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Wykonawcę na realizację przedmiotu 
zapytania ofertowego. 
 
Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze 
względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego 
prawa a także gdy okaże się to konieczne do zagwarantowania prawidłowej realizacji przedmiotu zapytania 
ofertowego.  
 
Szczegółowe postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (Zał. 
A). 
Ewentualne pytania proszę przekazać pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego Osobą 
wskazaną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest P. Andrzej Krawczyk Tel 55 279 33 19 w 35, e-mail 
andrzej.krawczyk@wodociagikwidzyn.pl 

                                                                                                   .......................................... 
      Podpis Prezesa  
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