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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 
07 - 300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66    

 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02;  WWW: www.gkostrow.pl   
 

 
                                                                                               Ostrów Mazowiecka  15-03-2018  

 

        Działając na podstawie  zarządzenia wewnętrznego z dnia 14-10-2016r. w sprawie wprowa-

dzenia regulaminu udzielania zamówień, poniżej kwoty wyrażonej w art.4 pkt 8 ustawy Pzp. 

Dział Logistyki i Usług Technicznych w/m zwraca się z Zapytaniem Ofertowym. 

 

   

 

 

 

 

 

                                          Zapytanie ofertowe 

„Opracowanie koncepcji mającej na celu określenie optymalnych działań koniecznych do 

podjęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. w celu 

zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka”  

I. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania oraz terminy:                                                                                            

1. Koncepcja powinna określić wykaz i charakterystykę niezbędnych do wykonania prac w celu 

zabezpieczenia ujęć komunalnych Miasta Ostrów Mazowiecka (7 studni głębinowych) przed 

rozprzestrzeniającym się zanieczyszczeniem wód II poziomu wodonośnego toksycznymi 

związkami organicznymi (WWA, BTEX, fenole i pochodne), pochodzącymi z dawnego 

wylewiska oleju kreozotowego z Nasycalni Podkładów Kolejowych PKP w Ostrowi Maz., ul. 

Torowa. Każde z proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań powinno zostać poddane analizie 

związanej z: 

a) efektywnością ekonomiczną danego rozwiązania,  

      b) terminem wdrożenia w kontekście pojawiającego się zagrożenia,  

c) możliwością zastosowania danej metody przez Zamawiającego,  

d) alternatywnymi działaniami podjętymi w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody,  

e) opracowaniem planu działań i koniecznych do podjęcia czynności w przypadku dopłynięcia 

zanieczyszczeń do ujęć komunalnych. 

2. Zaproponowane rozwiązania powinny uwzględnić obowiązujące przepisy prawne. 

3. Opracowanie powinno zawierać analizę wszelkich możliwych metod (np. wykonanie nowych 

ujęć wody na bezpiecznych terenach, wykorzystanie III poziomu wodonośnego dostępnego na 

terenie istniejących studni, zastosowanie filtrów przy studniach ewentualnie na Stacji Uzdatniania 

Wody, wykonanie studni barierowych na linii przepływu zanieczyszczeń lub innych innowacyj-

nych rozwiązań) wykonaną na podstawie dokumentacji archiwalnych, map hydrogeologicznych, 

a szczególnie archiwalnych i aktualnych badań hydrogeochemicznych przeprowadzanych na 
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zlecenie ZGK w Ostrowi Maz. Sp. z o. o. na przedpolu zespołowego ujęcia wód podziemnych                  

w Ostrowi Maz. - z określeniem ich kosztów, bezpieczeństwa i skuteczności, a następnie wskaza-

nie metody optymalnej z uzasadnieniem jej zastosowania przy uwzględnieniu ww. kryteriów. 

4. Oferent powinien zapewnić: 

a) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej (mapy, ewentualne dodatkowe badania 

hydrogeochemiczne, badania modelowe itp.) zgodnej z obowiązującym prawem, 

b) opracowanie technologii i harmonogramu prac związanych z wdrożeniem metody, 

c) wstępne kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych rozwiązań. 

 

5. Potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie – referencje z dwóch 

podmiotów, u których zostały zrealizowane koncepcje. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie 

prace koncepcyjne, analityczne dotyczące analizy ujęć komunalnych lub analizy stanu środowiska 

gruntowo – wodnego, o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, o wartości łącznej nie 

mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

6. Oferent wraz z ofertą przedstawi szczegółowy harmonogram prac nad koncepcją. 

7. Wykonawca raz w miesiącu (przez cały okres trwania umowy) zobowiązany będzie do udziału 

w naradach koordynacyjnych i przedstawiania wyników pracy, zgodnie z harmonogramem. 

8. Termin realizacji – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 

II. Termin i sposób przygotowania i złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania  w terminie do dnia 23-03-2018r. do godz. 10:00 (liczy się data i 

godzina wpływu) w siedzibie zamawiającego ul. B. Prusa 66 pokój nr 3 - sekretariat.  

a) Oferta  powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona napisem: 

 „Opracowanie koncepcji mającej na celu określenie optymalnych działań koniecznych do 

podjęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. w celu 

zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka” , 

nie otwierać przed 23-03-2018r. do godz. 10:10                             

b) Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zapytanie rozesłano do przynajmniej trzech Oferentów 

c) Ofertę mogą też złożyć inni Oferenci, którzy  pobiorą Zapytanie ofertowe ze strony 

internetowej Zamawiającego www.gkostrow.pl  , lub zwrócą się o przesłanie Zapytania, 

osobiście lub pocztą elektroniczną - log@gkostrow.pl  

d) oferty można złożyć pocztą  lub osobiście 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  23-03-2018r. o godz. 10:10 
 a) termin związania ofertą to 30 dni. 

III. W celu potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu:                     

1. Oferent powinien dołączyć podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków, Załącznik Nr 2. 

2. Przed podpisaniem umowy dokumenty opisane w I. pkt5 i 6 

3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może dodatkowo wymagać do przedstawienia 

następujących dokumentów:  Wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, 

Zaświadczenie z urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, Zaświadczenie  z ZUS lub 

KRUS o niezaleganiu w składkach .  

 IV. Kryteria oceny ofert i ich waga: 

 1.  Kryterium oceny ofert to 100% cena. 
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V. Pozostałe informacje:  

1. Wykonawcy nie przysługują  środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie 

przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, 

do podpisania umowy - bez podania przyczyny. 

3.Po otwarciu ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich 

oferentów lub rozmawiać z każdym z nich , zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy 

będą się odbywały w obecności członków  komisji przetargowej. 

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej 

Zamawiającego www.gkostrow.pl w zakładce Zapytania ofertowe,  i otrzyma je Oferent, którego 

oferta zostanie wybrana. 

5. Oferenci, którzy podadzą adres poczty elektronicznej otrzymają, też powiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 5. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są: sprawy formalne, Pawluczuk Danuta   

tel. 29-645 73 34 lub laboratorium@gkostrow.pl   ul. Sikorskiego , sprawy proceduralne 

Dobroński Jan 29- 645-73 23/6799808 lub log@gkostrow.pl/ j.dobronski@gkostrow.pl  

 

 

*Załącznikami do Oferty są : 

- Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

- Załącznik Nr 2 Oświadczenie 

- Załącznik Nr 3 Wzór umowy 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                          Paweł Mieczkowski 

                                                                                                               Prezes Zarządu 

 

                                                                                                     ……………………………… 
                                                                              Pieczęć i podpis nieczytelny                                                                                                              
 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gkostrow.pl/
mailto:laboratorium@gkostrow.pl
mailto:log@gkostrow.pl/
mailto:j.dobronski@gkostrow.pl

