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 Stanisławów, dnia 15.02.2020 r. 

 

 

 
Zamawiający: Gmina Stanisławów 

05-304 Stanisławów 

ul. Rynek 32 

pow. miński 

woj. mazowieckie 

tel:  (0-25) 757-58-58, fax (-25) 757-58-57 

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl 
www.stanislawow.pl 

                 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 

130 000 zł NA ZADANIE PN: 

„KONCEPCJI ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SUW NA TERE-

NIE GMINY STANISŁAWÓW” 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

tel./fax 25 757 58 58/25 757 58 57          REGON 711582434          NIP 822-214-71-56 

Zamówienie o wartości poniżej 30 000  Euro. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozbudowy, przebudowy sieci 

wodociągowej  i SUW celem zaspokojenia w dostawę wody dla mieszkańców gminy Stanisławów.  

Wykonawca zobowiązany jest do  przeprowadzenia analizy stanu istniejącego sieci wodociągowej 
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i SUW  i na tej podstawie zaproponowania rozwiązania docelowego, które pozwoli zapewnić 

dostawę wody do mieszkańców gminy szczególnie w czasie dużych rozbiorów wody.  

W wyniku opracowania ma powstać materiał: 

a/ wskazujący niezbędną przebudowę istniejącej sieci i urządzeń wodociągowych 

b/ wskazujący konieczność budowy SUW, przebudowy istniejącego, budowę zbiorników 

retencyjnych itp. 

Materiał będzie służył po podjęcia decyzji o planach na przyszłość oraz będzie materiałem 

wyjściowym do rozpoczęcia prac projektowych. 

Rozwiązania techniczne zastosowane w opracowaniu winny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Gmina jest w 100% zwodociągowana. Na terenie gminy jest 29 sołectw, około 6700 mieszkańców, 

około 400 działek rekreacyjnych. Posiadamy jedną Stację Uzdatnia Wody w Sokólu oraz zbiornik 

retencyjny 2x220 m3. W okresach wzmożonego poboru wody są spadki ciśnienia i braki wody w 

sieci co powoduje , że mieszkańcy nie mają dostępu do wody. Posiadamy 2 938 przyłączy 

wodociągowych. 

Koncepcja ma sprecyzować sposób rozwiązania technicznego w zakresie modernizacji i 

rozbudowy istniejącego ujęcia wody i SUW, ewentualne budowa nowego SUW oraz istniejących 

sieci wodociągowych w taki sposób aby dla okresu perspektywy zapewnić Gminie Stanisławów 

wymaganą ilośc wody dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych wszystkich odbiorców oraz 

zapewnić ochorne p.poż.  a także pozbyć się braków wody w okresach wzmożonego rozbioru. 

Koncepcję należy opracować w wariantach: 

- z budową nowego SUW 

- modernizację istniejącego SUW 

- budowie przepompowni, zbiorników retencyjnych itp.  

W koncepcji należy przedstawić szczegółowo stan istniejący w zakresie wodociągów na terenie 

Gminy Stanisławów i na podstawie jego oceny zaproponować rozwiązania dla potrzeb docelowych 

i okresów przejściowych. Koncepcja musi składać się z części opisowej i rysunkowej.  

Gmina udostępni posiadane materiały, inwentaryzacje,  projekty budowlane oraz wstępną 

koncepcję wodociągowania gminy Stanisławów. 

 

III. Termin realizacji zadania: 6 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert 

wykażą, że spełniają warunki: 

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: 

-  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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V. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Monika Krupa tel. 25 7575843 e-mail: inwestycje@stanislawow.pl 

Dariusz Kraszewski tel. 25 7575842 e-mail: inwestycje@stanislawow.pl  

 

VI. Oferty należy składać: 

1) Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu. 

2) Ofertę  należy umieścić w kopercie, która winna być zaadresowana na adres Zamawiającego: 

Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów oraz będzie posiadać oznaczenie: Kon-

cepcja wodociągowania Gminy Stanisławów, bądź przesłana mailowo na adres: inwestycje@sta-

nislawow.pl w termie do dnia 24.02.2021 r. godz. 12.00  

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego w  

każdym momencie bez podania przyczyny . 

 

  

 

 

       

 

          WÓJT 

         Gminy Stanisławów 

 

                /-/ Kinga Anna Sosińska 
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