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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 
pkt. 8, numer sprawy RB.IP.272.2.2014, nazwa zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Udrzynku  - wykonanie systemu napowietrzania. 
 
W związku z planowanym zamówieniem Gmina Brańszczyk prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
W ramach zadania /jako I ETAP/ projektuje się zmianę funkcji komór istniejącego reaktora w 
oczyszczalni ścieków w Udrzynku na komory denitryfikacji z ich wyposażeniem w system 
napowietrzania wgłębnego poprzez montaż rusztów dyfuzorów do napowietrzania 
drobnopęcherzykowego zawartości komór z osadem czynnym, które jednocześnie utrzymywać 
będą zawartość komór w stanie cyrkulacji. Powietrze do dyfuzorów dostarczane będzie ze stacji 
dmuchaw za pomocą rurociągu sprężonego powietrza ze stali ko o średnicy DN 100mm. Na 
przewodach doprowadzających powietrze do rusztów, do regulacji natężenia dopływu 
sprężonego powietrza, przewiduje się przepustnice kołnierzowe z napędem ręcznym.  
Wyrównanie betonem dna zbiorników reaktora.  
Demontaż istniejących strumienic. 
Uzupełnienie ubytków ścian wewnętrznych i dna zbiorników. Zastosowanie powłoki ochronnej 
ściany wewnętrznej na całej wysokości. 
Montaż posiadanej przez zamawiającego dmuchawy typu ROOTS’ A ROBOX R RBS 15/IV i 
włączenie jej do systemu napowietrzania. 
Dobudowa jednego stopnia do w/w dmuchawy. 
Wykonanie sterowania. 
ZBIORNIK RETENCYJNY  
- poziom minimalny 
- poziom sekwencyjny 
- poziom maksymalny 
- poziom awaryjny 
Pompa podająca ścieki na bioreaktor powinna pracować czasowo po osiągnięciu poziomu 
sekwencyjnego w zbiorniku retencyjnym i poziomu minimalnego w  bioreaktorze. Praca i postój 
w systemie czasowym. Wyłączenie pracy pomp nastąpi po osiągnięciu poziomu maksymalnego 
w bioreaktorze. Przy poziomie sekwencyjnym  w zbiorniku retencyjnym bioreaktor wchodzi w 
etap sedymentacji i spustu. 
BIOREAKTOR 
- cykl napełniania 
- cykl napowietrzania 
- cykl sedymentacji 
- cykl spustu 
Dmuchawa do napowietrzania będzie pracować w systemie czasowym praca, postój. 
Pozostałe sterowanie typowe dla pracy SBR. 



 
Wykonać sterowanie zgodnie z wytycznymi AKPiA i z włączeniem do istniejących urządzeń 
sterujących pracą oczyszczalni zlokalizowanych w dyspozytorni oczyszczalni. 
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną ryczałtową. 
 
Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie roboty wynikające z projektu 
budowlano-wykonawczego. Jeśli by nie było takiej pozycji w formularzu cenowym i przedmiarze 
należy to uwzględnić w innej , najbardziej zbliżonej pozycji. 
 
Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie ryczałtowe, którego definicje określa 
art. 632 kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie , pominiecie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego. 
Rozliczanie robót będzie odbywać się jedną fakturą  końcową  wystawioną  po wykonaniu i 
odebraniu przez zamawiającego. 
Wykonawca winien wycenić  pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, które zostały wskazane w zaproszeniu, projekcie budowlanym i przedmiarze robót 
– pkt. 3.2. Wartość wynikająca z formularza cenowego stanowi cenę zamówienia. Błędy 
popełnione w formularzu cenowym nie będą skutkowały odrzuceniem oferty Wykonawcy. 
Formularz cenowy będzie  dokumentem poglądowym służącym Zamawiającemu do 
zorientowania się w poziomie poszczególnych cen, będzie służył również  do rozliczenia 
ewentualnych  zamówień dodatkowych czy wykonanych robót w innym zakresie. 
 
Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie 
podlegają waloryzacji. 
 
 
Zaleca się dokonanie  oględzin w terenie, planowanej do rozbudowy oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Udrzynek. 
W/w prace należy wykonać bez wyłączenia oczyszczalni ścieków z eksploatacji. 
PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE PROJEKTEM WYKONAWCZYM.  
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
45232421-9 
 
Termin wykonania zamówienia:  
 1 miesiąc od dnia podpisania umowy 
 
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem 
cenowym a następnie przenieść do Formularza ofertowego stanowiących jako załączniki do 
niniejszego zaproszenia.  
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi 
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują 
środki odwoławcze.  
 
Opis warunków jakie spełniać musi wykonawca: Wykonawca musi posiadać uprawnienia 
budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy oraz 



posiadać kadrę pracowników z doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu 
zamówienia  
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 
Nazwa kryterium Waga Uwagi 

Cena  100 Oferta, która zaproponuje 
najniższą cenę otrzyma 
najwyższą ilość punktów 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2014-05-15 do godz.  11.00.  
w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk 
ul. Jana Pawła II 45 
07-221 Brańszczyk 
Pokój nr 12 
 
 Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 29 7435381 lub 
pocztą elektroniczną na adres dariusz.suchenek@branszczyk  
 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 
stanowisko  Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych i Budownictwa  
imię i nazwisko Dariusz Suchenek   
tel.   29 6794335 
fax.    29 7435381   
w terminach   8.00 - 16.00  
 
 
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
Formularz cenowy  
Formularz ofertowy 
Oświadczenie o spełnieniu warunków  
Projekt budowlany – wykonawczy 
Przedmiar robót 
   
 

____________________________________ 
Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul 

 

 


