Bogdanka, dnia 18.07.2017 r.

WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
I. Rodzaj i przedmiot zapytania ofertowego
 Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
Czyszczenie zbiornika ścieków sanitarnych oczyszczonych oraz zbiornika
retencyjnego wód deszczowych na terenie oczyszczalni ścieków w Bogdance
Termin realizacji-fakturowania: do poda oferent (oczekiwany do 31.08.2017 r.)
Termin składania ofert: do 27.07.2017 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.
 W zakres usługi wchodzi
•
•
•

Wizja lokalna przed przystąpieniem do robót
Wyczyszczenie ścian zbiornika
Wypompowanie frakcji osadu ze zbiornika ścieków sanitarnych oczyszczonych oraz
zbiornika retencyjnego wód deszczowych wraz z wywozem i utylizacją

 Opis zbiorników podlegających oczyszczaniu
1. Zbiornik ścieków sanitarnych oczyszczonych
Zbiornik z płyt żelbetowych, łączonych na wodoodporną spoinę, dno betonowe
wraz z rząpiem o głębokości ok. 1m, wyprofilowane w 3 płaszczyznach ze
spadkiem w kierunku rząpia ssawnego.
Wymiary zbiornika:
Wymiary wewnętrzne korony zbiornika na równi z powierzchnią terenu: 30 m x
20 m
Wymiary dna zbiornika: 18 m x 10 m
Wysokość zbiornika:
- mierzona od wierzchu do dna przy schodkach wejściowych do zbiornika: 3,75 m,
- mierzona od wierzchu do krawędzi rząpia: 4,20 m,
- mierzona od wierzchu do dna rząpia: ok. 5,20 m,
Szacowana ilość osadu zalegającego na dnie: 90 m3, przy czym rozłożenie osadu na
dnie może być nierównomierne. Czyszczenie możliwe tylko w sobotę i/lub niedzielę.

2. Zbiornik retencyjny wód deszczowych
Zbiornik okrągły żelbetowy, o średnicy 12 m, wysokość 11 m, wieniec zbiornika
wystaje 0,5 m ponad powierzchnie terenu z kostki betonowej.
Na fundamencie
betonowym na dnie zbiornika zabudowane są dwie pompy, które znajdują się
wewnątrz stalowej klatki – w celu izolacji pomp od zanieczyszczeń pływających
na powierzchni wód deszczowych.
Szacowana ilość osadu zalegającego na dnie: 90 m3, przy czym rozłożenie osadu na
dnie może być nierównomierne.

 Cena zawarta w ofercie ma być kwotą netto i zawierać koszty kompleksowego
wykonania usługi wraz z utylizacją odpadów.
 Zamawiający zapewnia opróżnienie obydwu zbiorników umożliwiające rozpoczęcie
prac czyszczenia (bez uwzględnienia zalegających zanieczyszczeń stałych).
 Dodatkowe uszczegółowienie zakresu prac na podstawie uzgodnień z zamawiającym
i wizji lokalnej.
 Istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej zbiorników przeznaczonych do czyszczenia
przed złożeniem oferty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Oferty częściowe.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
III. Oferty wariantowe.
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Pozostałe dokumenty i informacje
Do oferty oferent zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
1) Uprawnienia i pozwolenia do utylizacji odpadów (osad ze ścieków sanitarnych i osad
ze ścieków deszczowych)
2) oświadczenie oferenta, czy zamierza on zrealizować przedmiot zapytania ofertowego
samodzielnie, czy też przy udziale podwykonawców, podzleceniobiorców,
poddostawców,

3) Warunki płatności (preferowane do 30 dni od daty otrzymania faktury).
4) Czynniki cenotwórcze za poszczególne roboty wykonywane w ramach zadania.
5) Termin realizacji
IV. Przesłanki odrzucenia ofert i wykluczenia Oferentów
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) nie spełniające wymagań określonych w Warunkach zapytania ofertowego
2) zawierające rozwiązania technologiczne niezgodne z przepisami BHP i innymi
przepisami dotyczącymi prac szczególnie niebezpiecznych
3) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) które zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zapytania ofertowego;
5) które zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie
6) nie podpisane przez oferenta, zgodnie z zasadami jego reprezentacji;
7) niezawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferenta i brakujące
dokumenty lub oświadczenia pomimo wezwania zamawiającego
nie zostały
uzupełnione przez oferenta w terminie określonym w wezwaniu,
8) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści.
Przez oferentów , o których mowa powyżej, rozumie się zarówno oferentów, którzy byli lub
są stroną umowy z Łęczyńską Energetyką Sp. z o.o. samodzielnie, jak również wspólnie
z innymi osobami, podmiotami w ramach konsorcjum lub spółki osobowej.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
V. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia
postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega
zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postepowania, tylko
wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

VI. Informacji merytorycznych w zakresie przedmiotowego postępowania udziela
Marek Syta tel. (81) 44-31-126, E-Mail: syta@lebog.com.pl

