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Ostróda, dnia 04.01.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2021/TS 

I. ZAMAWIAJĄCY  

PWiK Ostróda Sp. z o.o.  
Tyrowo 104 
14-100 Ostróda 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej. 

Specyfikacja zamówienia: 

Obiekt:  
Sieć wodociągowa do Oczyszczalni Ścieków w Tyrowie (od ul. 11 Listopada do 
OŚ w Tyrowie ok. 1400 mb, do przebudowy fragment na ul. 11 Listopada, 
budowa nowej sieci wodociągowej od ul. 11 Listopada do OŚ w Tyrowie) 

Ilość:  ok. 1400 mb. 
Zakres prac/dostawy/roboty budowlanej: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do 
wykonania budowy sieci wodociągowej na ulicy 11 Listopada w Ostródzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego. 
 

Wymagania dotyczące materiałów:  

• projekt wykonać w 5 egzemplarzach, 

• wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego, 

• sieć wodociągowa z rur PE-HD typ 100, SDR 11, PN10, Ø160 mm (np. Wavin TS DOQ), 

• węzły na sieci wodociągowej należy zaprojektować z wykorzystaniem kształtek kołnierzowych z 
żeliwa sferoidalnego, 

• sieć wodociągowa powinna zostać uzbrojona wszędzie tam gdzie to konieczne w zasuwy, 
odpowietrzniki, punkty monitoringu sieci i hydranty. Ilość oraz lokalizacja hydrantów 
przeciwpożarowych, z uwzględnieniem istniejących, powinna spełniać wymagania stosownych 
przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

 
Zakres prac po stronie Wykonawcy: 

• uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 

• uzyskanie zgody na zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej na poszczególnych działkach 
wchodzących w zakres opracowania. Zgoda ma być wyrażona w formie pisemnej – z załącznikiem 
graficznym w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej obrazującej uzgodniony przebieg 
projektowanej sieci wodociągowej. Załącznik graficzny do oświadczenia winien być tożsamy z 
projektowanym przebiegiem sieci podlegającym uzgodnieniom ZUD, 

• uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków 
technicznych, decyzji oraz opracowanie i złożenie odpowiednich wniosków na podstawie których 
możliwe będzie uzyskanie decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
robót budowlanych, 

• bieżące uzgadnianie i współpraca podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej, 
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• uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego opracowanego projektu sieci wodociągowej przed 
złożeniem dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

• projekt budowlany opracować w 5 egzemplarzach. Opracowanie należy również dostarczyć 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach pdf, a część graficzną projektu w plikach dwg, dgn 
lub dxf, 

• wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego 
oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i 
obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji sieci 

 

Zakres prac po stronie Zamawiającego:  

• bieżące uzgadnianie i współpraca podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji 
projektowej 

 

Termin realizacji: 1 marzec 2021r. 

Gwarancja: -  

Dodatkowe informacje: -  

 

Osoba do kontaktu: 

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela: 

Paweł Sarnecki t. 607 202 044 e-mail: p.sarnecki@pwik.ostroda.pl 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna być stworzona w g wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania.  

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
p.sarnecki@pwik.ostroda.pl; faksem na nr 89 670 99 26, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 
adres: Tyrowo 104, 14-100 Ostróda do dnia 15.01.2021r. do godz. 9:00. 
2. Otwarcie ofert w dniu 15.01.2021r. o godz. 10:00, o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający 
powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej www.bip.pwik.ostroda.pl.  

V. OCENA OFERTY 
Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 % 

VI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wzór formularza ofertowego 

 

http://www.bip.pwik.ostroda.pl/

