
  
                       Otwock, dnia 18.01.2018 r.  

 
ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty cenowej na zadanie pt: 
„Czyszczenie urządzeń odwadniających ulice na terenie Otwocka w 2018 roku”  

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  
- art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze. zm ). 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na terenie miasta Otwocka w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego prac dot. oczyszczenia urządzeń odwadniających ulice wraz 
z usunięciem zalegającej wody opadowej w czyszczonych urządzeniach. Zakres prac obejmuje: 
 około 480 szt. studni ściekowych, 
 około 240 szt. studni chłonnych, 
 około 480 szt. przykanalików, 
 około 2000 m drenażu rozsączajacego i kanalizacji 

(rury perforowane i pełne śr. 160, 200, 300 mm), 
 około 20 m3 separatorów, 
Podana ilość jest wielkością orientacyjną i Zamawiający nie gwarantuje zlecenia robót                        
w podanej ilości. Ilość robót wyniknie w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb. 
Obmiar robót zostanie sporządzony przez Wykonawcę, a jego zgodność sprawdzona przez 
Inspektora w ramach procedury odbioru robót. Przy wycenie prac dot. oczyszczenia 
separatorów należy uwzględnić napełnienie oczyszczonego urządzenia czystą wodą. 

2) Za zasadnicze czyszczenie uznaje się jednorazowe i kompleksowe czyszczenie (ok. 80%) 
wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, o których mowa w ust. 1. pkt 1, natomiast za 
czyszczenie uzupełniające uznaje się czyszczenie tylko wyszczególnionych urządzeń 
wskazanych przez Zamawiającego. 

3) Około 30 % studni ściekowych ma zaklinowaną śrubą kratkę, celem utrudnienia kradzieży. Po 
oczyszczeniu i sprawdzeniu studni kratkę należy ponownie zaklinować. 

4) Wywozu i zrzutu nieczystości z czyszczonych urządzeń należy dokonać do przedsiębiorstwa 
specjalistycznego zajmującego się oczyszczaniem ścieków – przedstawianie odpowiednich 
dokumentów będzie warunkiem wystawienia faktury za wykonane usługi przez Wykonawcę. 

5) Za wykonane prace, o których mowa w ust.  1. pkt 1  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
wynikające z ilości oczyszczonych urządzeń (studni ściekowych, studni chłonnych, 
przykanalików, drenażu, kanalizacji, separatorów) i zaproponowanych w ofercie cen 
jednostkowych. 

6) Do czyszczenia urządzeń odwadniających ulice i obiektów inżynierskich wymagane jest użycie 
samochodu wielofunkcyjnego przeznaczonego do mycia i udrażniania wodą pod wysokim 
ciśnieniem kanałów i studni z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika 
osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych oraz sprzętów wymienionych  
w ST 

7) Termin wykonywania poszczególnych prac będących przedmiotem zamówienia: 
a) czyszczenie zasadnicze należy rozpocząć w ciągu 5 dni od daty podpisania protokołu 

wprowadzenia na roboty i zakończyć w terminie 40 lub 50 dni kalendarzowych, podpisanie 
protokołu wprowadzenia na roboty nastąpi w okresie wiosennym 

b) czyszczenie uzupełniające należy rozpocząć w ciągu 5 dni od daty powiadomienia przez 
Zamawiającego oraz zakończyć w terminie 7 od rozpoczęcia robót,  

8) W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji na terenie prowadzenia 
przyszłych prac.  

 
Wymagany termin realizacji zamówienia:  od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. 

 
2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 
Cena – 90 pkt. wg wzoru: najniższa/badana x 90  
Termin wykonania  prac zasadniczych polegający na  kompleksowym jednokrotnym 
oczyszczeniu urządzeń odwaniających: 
a) Wykonawca, który zaoferuje wykonanie prac w ciągu 50 dni kalendarzowych otrzyma                 

5 pkt. 
b) Wykonawca, który zaoferuje wykonanie prac w ciągu 40 dni kalendarzowych otrzyma            

10 pkt.   
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

                                                                                          
Oferta ma zawierać:   
a) kompletny, wypełniony formularz ofertowy  - załącznik nr 1 
b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do 

występowania w obrocie prawnym 
c) dokument potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 
jednej usługi polegającej na oczyszczeniu urządzeń odwadniających ulicę i/lub sieci kanalizacji 
ściekowej, o wartości minimalnej 50.000,00 zł brutto.  

d) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma samochodami 
wielofunkcyjnymi przeznaczonymi do mycia i udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem 
kanałów i studni z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, 
usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych oraz, że Osoba nadzorująca 
wykonywanie prac z ramienia Wykonawcy posiada aktualne wymagane przepisami prawa 
uprawnienia budowlane w zakresie sieci kanalizacyjnych, 
 

             Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) – d) nie zostanie poddana procesowi 
punktacji. 

 
3. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 

W cenę należy wliczyć wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia 
 

4. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 31.01.2018r.  do godziny 10.00 w zaklejonej kopercie  

w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 , Biuro Obsługi Mieszkańca budynek B p.1  

b) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 
 ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 
„Czyszczenie urządzeń odwadniających ulice na terenie Otwocka w 2018 roku.”  

                    -    ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
 oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 

c) Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie poddanym powyżej zostanie 
zniszczona. 

d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową przed 
terminem upływu jej składania. 
 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  
Michał Piłka 
tel. 22 779 20 01 w. 139 
wgk2@otwock.pl 
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Załącznik nr 1 
 

...................................., dnia…………r. 
Zamawiający: 
Gmina Otwock, którą reprezentuje 
Prezydent Miasta Otwocka, 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, 
tel. 22 779 20 01   
 
Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 
......................................................................................... 
.............................................................................................. 
adres Wykonawcy: ulica ....................................... nr domu ..... 
kod ..................... miejscowość ........................................................... 
powiat ................................. województwo ........................................ 
tel.: ..................................... fax: ................................. 
REGON:................................ NIP: ................................ 

 
 

OFERTA CENOWA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach zadania pn.: 
 

„Czyszczenie urządzeń odwadniających ulice na terenie Otwocka w 2018 roku.”  
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia  
za kwotę w wysokości: 

        brutto: …………………zł. 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………..) 

w ciągu ……………..... dni kalendarzowych od czasu powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego 

 

 ................................ 
(podpis Wykonawcy) 

 

 
Formularz ofertowy 

"Czyszczenie urządzeń odwadniających ulice 2018" 

 
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

Lp. przedmiot 
jednostka 

miary 
ilość 

cena 
jednostkowa    
brutto   [zł] 

wartość          
brutto [zł] 

1 
czyszczenie 
studni ściekowej 

szt. 480   

2 
czyszczenie 
studni chłonnej 

szt. 
240   

3 
czyszczenie 
przykanalika 

szt. 
480   

4 
czyszczenie 
drenażu i 
kanalizacji 

m 
2000   

5 
czyszczenie 
separatora 

m3 
      20   

 suma brutto  


