
 

Biłgoraj, dnia  16.10.2015 r. 

DTM/2731/2015 

 

Nr zamówienia : ZO/ZOŚ/6/2015 

 
WSZYSCY ZAINTERESOWANI 

 

ZAPROSZENIE 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju niniejszym zaprasza 

Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń dla budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja.  

Szczegóły dotyczące wykonania zamówienia określone zostały w Zapytaniu ofertowym 

ZO/ZOŚ/6/2015 w załączeniu. 

Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 30 000 euro w związku z czym 

zamówienie będzie udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 12/2014 Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 16.04.2014 r., w sprawie zasad, 

form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, 

którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-

publiczny.net w zakładce Prawo Lokalne. 
W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (art. 4, ust. 8 ustawy Pzp). 

 

          
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/ZOŚ/6/2015 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju zaprasza do składania ofert na 

wykonanie zadania p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z 

uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń dla budowy instalacji mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja”.  

 

I. Dane Zamawiającego. 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, 

 siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj 

REGON 950317448 ; NIP 918-000-09-56 

email: sekretariat@pgk.bilgoraj.pl   

adres strony internetowej: www.pgk.biuletyn-publiczny.net 

 fax. 84 688 18 47 

mailto:sekretariat@pgk.bilgoraj.pl
http://www.mlynary.bip.doc.pl/


 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń dla budowy 

instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja. Projektowana instalacja do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą musi zapewnić przede wszystkim:   

a) możliwość mechanicznego przetwarzania  odpadów w ilości 24 000 Mg/rok 

b) możliwość biologicznego przetwarzania  odpadów w ilości 12 000 Mg/rok;  

c) spełnienie wymagań stawianych dla stabilizatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052) oraz 

projektu zmiany w/w Rozporządzenia z dnia 1.07.2015 r.  

d) spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT); 

e) wymaganą ilość i wielkości pomieszczeń administracyjno-socjalnych, zgodnie z 

przepisami prawa. 

UWAGA – szczegółowy opis przedsięwzięcia dla którego należy opracować dokumentację 

projektowo – kosztorysową, oraz zakres przedmiotowego zamówienia określa Załącznik nr 4) 

do niniejszego zapytania ofertowego „Opis zakresu przedsięwzięcia”. 

2. Zadanie obejmuje m. in.: 

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:  

a) Projekt architektoniczno - budowlany kompletny w zakresie wszystkich branż i wyma-
ganych uzgodnień, stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,  

b) Projekt Wykonawczy wielobranżowy, stanowiący uszczegółowienie projektu budow-
lanego,  

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich występujących 
branż,  

d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót, 

e) Przedmiar robót umożliwiający sporządzenie Tabeli Elementów Robót do Wyceny 
przez wykonawcę robót budowlanych,  

f) Kosztorys Inwestorski.  

Szczegółowo zakres opracowania określony został w „PFU” , Rozdział 2 Opis wymagań Za-
mawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w tym szczególnie punkt 2.2. Wymagania 
szczegółowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projektowych. 

2.2.Złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, właściwemu organowi kompletnego wnio-
sku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskanie w postępowaniu admini-
stracyjnym ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jako pełnomocnik Zamawiają-
cego.  

2.3. Uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do prze-
widzianych w Projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub in-
spektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji robót budowlanych oraz działania, 
które pozwolą Zamawiającemu zrealizować obiekt i uzyskać decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie.  

2.4. Uczestniczenie w procedurze przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót w za-
kresie przygotowywania odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia. 



3. Wymagania i zakres dla opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia: 

 
3.1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w sposób zgodny z aktualnymi na 
dzień opracowania dokumentacji przepisami w tym m.in.: ustawa - Prawo budowlane, 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw spo-
rządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjo-
nalno-użytkowym Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm. 
Przedmiotowe opracowania projektowe należy dostarczyć do siedziby Spółki w 
twardej oprawie 5 kompletnych egzemplarzy format A4, jak również w wersji elek-
tronicznej na nośniku CD lub pen-drive (pliki PDF).  
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy zamówienia wszelkie źródła infor-
macji pozostające w jego posiadaniu.  

 
3.2. Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca zapozna się z opracowa-
nym w lipcu 2014 r. „Programem funkcjonalno – użytkowym budowy instalacji do me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i kwatery 
składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie” ( w skrócie używa-
ny w niniejszym zapytaniu ofertowym jako „PFU”) przez APRIVA Sp. z o.o. z Poznania.  
 
Wykonawca wykona prace projektowe  zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wiedzą 
techniczną spełniając wymagania wydawanych na etapie projektowania uzgodnień, wa-
runków, decyzji. 

  
UWAGI: 

1. „PFU” o którym mowa wyżej stanowi Załącznik nr 3) do niniejszego zapytania ofer-
towego. 

2. W ramach przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać dokumentację projektowo - kosztorysową tylko w zakresie dotyczącym 
budowy zakładu mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. Zakres szczegółowy  przedsięwzięcia dla którego należy 
opracować dokumentację projektowo – kosztorysową znajduje się w załączniku do 
niniejszego zapytania ofertowego – Zał. Nr 4) do zapytania ofertowego.  

3. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od szacowanych w „PFU” wielkości i wymia-
rów jeżeli będą one (odstępstwa) zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi, 
warunkami.  

4. Zamawiający posiada prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – 
Załącznik nr 5) . 

5. Wykonawca każdorazowo na etapie prac projektowych przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji rozwiązania projektowe, materiałowe i technologiczne. 
 

3.3. Wypisy, wyrysy, aktualną mapę/mapy do celów projektowych dla potrzeb przedmiotu 
zamówienia - zapewni Zamawiający. 

 
3.4. Wykonawca uzgodni z dostawcami mediów warunki przyłączenia do sieci wodno- kanali-

zacyjnych, energetycznych oraz włączenia do układu drogowego i inne wymagania dla 
zakładu wynikające z procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

3.5. Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie pozwolenia, uzgodnie-
nia i opinie wymagane przepisami oraz techniczne warunki przyłączenia dla projektowa-



nej instalacji elektrycznej.  
3.6. W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncep-

cję budowy instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpa-
dów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów w Korczowie. Koncepcja przedłożona przez Wykonawcę powinna za-
wierać elementy określone w „PFU”. Wykonawca wykona ostateczną Dokumentację 
Projektową po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego 
nastąpi w terminie do 5 dni od przekazania koncepcji Zamawiającemu w wersji papiero-
wej oraz elektronicznej. 
Wykonawca do koncepcji dołączy wizualizacje w wersji papierowej i elektronicznej pla-
nowanych rozwiązań projektowych. 

4. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie 

jej odbioru Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i 

uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krócej niż 5 dni). 

5. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego 

stanowiła będzie opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót 

budowlanych w związku z powyższym Wykonawca, zobowiązuje się do przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.) dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, w tym szczególnie art. 29 

– 31, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z przepisami w/w ustawy Pzp 

przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 

zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Mając na uwadze 

powyższe, dokumentacja projektowa nie powinna zawierać nazw własnych, nazw 

producentów zaproponowanych  przez Projektanta/Wykonawcę jak również 

parametrów materiałów, urządzeń jednoznacznie wskazujących na konkretne 

rozwiązanie, materiał, urządzenie itp. 

6. W przypadku posługiwania się w dokumentacji projektowo kosztorysowej dopuszczeniem 

„równoważności” zaprojektowanych rozwiązań podanych jako konkretny typ urządzenia, 

nazwa producenta, Wykonawca – Projektant zobowiązany jest określić szczegółowo 

parametry, elementy, wymagania stanowiące o równoważności rozwiązań, materiałów czy 

urządzeń poprzez zamieszczenie w dokumentacji szczegółowej tabeli równoważności dla 

zaproponowanych materiałów w taki sposób aby wariantowe parametry nie wskazywały 

jednoznacznie na jeden określony wyrób. 

7. W ramach oferowanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać aktualizację 

kosztorysu inwestorskiego. 

 

 

III. Wymagane warunki. 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.   

  

 IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.03.2016 r. 

 

V. Wynagrodzenie i płatność. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie prac, ustala się wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia potwierdzony 



protokołem zdawczo – odbiorczym bez uwag, Zamawiający ureguluje jednorazowo w terminie 

30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

3. Płatności będą prowadzone w złotych polskich. 

 

VI.  Opis przygotowania oferty 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), 

należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13,  

23-400 Biłgoraj,  z  oznaczeniem:  

 

„Oferta ZO/ZOŚ/6/2015 – Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z 

uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń dla budowy instalacji mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja 

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 26.10.2015 r., GODZ. 10:15” 

 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi w tym opracowanie i 

wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo kosztorysowej w wersji papierowej i 

elektronicznej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz z uwzględnieniem wymagań 

określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W Formularzu Ofertowym wykonawca 

przedstawi cenę netto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 

stawkę i kwotę podatku VAT, oraz cenę brutto wykonania całości zamówienia określonego 

w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

 

VII. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 

1. Kryterium oceny ofert złożonych w niniejszym zapytaniu ofertowym stanowi cena brutto 

(waga – 100 %) wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jako 

najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi pisemnie 

wykonawców którzy złożyli oferty o wyniku przedmiotowego postępowania. 

3. Zamawiający podpisze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego. 

  

VIII. Miejsce i termin składania ofert. 

 

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:    Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 1 

(sekretariat) - w terminie  do 26.10.2015 r. do godziny 1000. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jak w pkt. VI ppkt. 3 niniejszego 

zapytania ofertowego, na opakowaniu zaleca się podanie nazwy i adresu oferenta. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 

4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.10.2015 r., godz. 10:15. Miejsce otwarcia ofert – 

siedziba Zamawiającego ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 5 (świetlica) 
 



XI. Postanowienia ogólne. 

1. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu 

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

2. Wymagany okres związania ofertą – 30 dni. 

3. Osoba wyznaczone przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie przedmiotowego 

zapytania: Pan Grzegorz Dubiel – Z-ca Prezesa Zarządu  

 tel. 535 002 550. 

4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują 

środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.). 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być 

przez zamawiającego zmienione lub odwołane. 

6. Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego zapytania ofertowego w 

przypadku otrzymania ofert przekraczających wysokość środków finansowych jakie 

Zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia. 

7. W przypadku zapytań do treści przedmiotowego zapytania ofertowego prosimy o 

kierowanie pytań do Zamawiającego w formie pisemnej na numer faksu 84 688 18 47. 

8. Załączniki nr:  

1) Formularz oferty,  

2) Wzór umowy,  

3) „Program funkcjonalno – użytkowy budowy instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i kwatery składowania odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie”, 

4) Opis zakresu przedsięwzięcia,  

5) Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

 

Zatwierdził 

Prezes Zarządu 

Andrzej Furmanek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................................., dnia................2015 r. 



………………………………… 

 (pieczęć Wykonawcy) 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju 

ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

  

NAZWA 
OFERENTA:_____________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________ 
               
REGON FIRMY:………………………….  
NIP FIRMY: ……………………………... 
  
ADRES:______________________________________________________________________     
Dane kontaktowe: 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu ______________________________________ 
 
 E-mail: ______________@______________________ 
 
 tel.________________________________ faks_______________________________________ 

  

 

W nawiązaniu zapytania ofertowego nr ZO/ZOŚ/6/2015 na wykonanie zadania p.n. „Wykonanie 

dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń dla budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja”. 

1. Oferujemy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową : 
- cena netto: .........................................................................zł, 
(słownie:................................................................................................................................................zł) 
 

– stawka podatku VAT.........% co stanowi kwotę  ................................................zł 
 

 

- cena brutto kompletnej z punktu widzenia przeznaczenia jakiemu ma służyć 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej: ..........................................zł 
 
(słownie:................................................................................................................................................zł). 
 

2. Składając niniejszą ofertę Oświadczamy, że: 

– Oferowana cena wykonania zamówienia nie ulegnie zmianie. 

– Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 
konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.  

– Oferujemy termin wykonania zamówienia do dnia ………….…. 2015 r. 

– Akceptujemy warunki płatności 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury/rachunku po uprzednim protokolarnym odbiorze bez usterek przedmiotu 
zamówienia. 

– Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 



– W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych przez 
Zamawiającego. 

– Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.    

– Na dzień podpisania umowy złożymy w siedzibie Zamawiającego aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
ewidencji i informacji o działalności. 

 
 

Miejscowość…………….…..data…………...2015 r. 

 ..........................................................................................                                        
( pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


