Nr sprawy WI.271.27.2019
Wołomin, dnia 16.05.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2018.1986 z póź. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 287/2016 z dnia
31.08.2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 euro w
Urzędzie Miejskim w Wołominie, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:
wykonanie badań wstępnych zanieczyszczenia wody gruntowej i gruntu (etapy I-IV wg Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi z 1
września 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1395) terenu po oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy
skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2,
283/2 obr. 143412_4.0036,w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie
terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul.
Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.
1. Zamawiający: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wstępnych zanieczyszczenia wody
gruntowej i gruntu (etapy I-IV wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi z 1 września 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1395) terenu po oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2,
275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036,w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie
i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul.
Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wstępnych zanieczyszczenia wody gruntowej i gruntu (etapy
I-IV wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi z 1 września 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1395) terenu po oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2,
276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036,w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i
przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów
i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona:
1) Etap pierwszy identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmujący ustalenie działalności mogącej być
przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przeszłości,
2) Etap drugi identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmujący ustalenie listy substancji powodujących
ryzyko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie,
3) Etap trzeci identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmujący zebranie oraz analizę dostępnych i
aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym
terenie oraz dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko
z listy ustalonej w etapie drugim,
4) Etap czwarty identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmujący zebranie informacji koniecznych do
wykonania badań wstępnych oraz wykonanie badań wstępnych,
5) wytyczenie punktów badawczych i pomiary wysokościowe systemem GPS,
6) pobór prób zbiorczych gruntu z min. 10 sekcji powierzchniowych ze strefy przypowierzchniowej (0,0-0,25
m ppt),

7) wykonanie min. 10 otworów do głębokości ok. 4,5 m ppt,
8) pobór min. 10 prób gruntu pojedynczych z min. 10 odwiertów,
9) badania laboratoryjne gruntów:
- określenie zawartości min. 12 metali ciężkich: arsen, chrom, cynk, cyna, molibden, kobalt, kadm, bar, miedź,
nikiel, ołów i rtęć
- suma benzyn (węglowodory C6-C12) i olei mineralnych (węglowodorowe C12-C35)
- WWA
- BTEX (w tym styren)
- wodoprzepuszczalność
10) pobranie min. 2 próbek wody gruntowej w przypadku występowania do głębokości 4,5 m,
11) badania laboratoryjne wody:
- oznaczenie metali zawartości metali: arsen, chrom, cynk, cyna, molibden, kobalt, kadm, bar, miedź, nikiel,
ołów i rtęć, selen, antymon, sód
- indeks oleju mineralnego (C10-C40)
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA w tym benzo(a)piren
- BTEX (w tym benzen)
- adsorbowalne halogeny organiczne (AOX)
- indeks fenolowy
- odczyn
- przewodność elektryczna w 20º
- jon amonowy NH4
- aniony: chlorki, siarczany, azotany, fluorki, azotyny
- cyjanki wolne
- suma trihalometanów
- tri- i tetrachloroeten
12) sporządzenie dokumentacji badań wstępnych i oceny stanu środowiska gruntowo -wodnego.
Szczegółowe wymagania:
1) dokumentacja badań wstępnych ma służyć do celów związanych ze sprzedażą nieruchomości,
2) zakres i forma dokumentacji badań będzie zgodna z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi z 1 września 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz.
1395,
3) dokumentacja musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,
4) określone warunki ogólne zamówienia, jak również nazewnictwo, zakres, stanowią wytyczne
Zamawiającego i nie zwalniają Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnej
szczegółowości,
5) dokumentację badań wstępnych należy wykonać w następujących ilościach:
a) w formie papierowej - 3 egz.,
b) w formie elektronicznej – 1 egz.
6) wersję elektroniczną opracowania należy przekazać na opisanym nośniku elektronicznym CD/pendrive,
7) wersję elektroniczną opracowania należy zapisać z możliwością edycji przez Zamawiającego,
8) opracowanie musi być trwale i czytelnie oznaczone oraz trwale oprawione,
9) opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) opracowanie musi być opracowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
wymagane przez obowiązujące akty prawne,
11) opracowanie przedmiotu zamówienia musi być poprzedzone szczegółową wizją w terenie oraz badaniami i
pomiarami niezbędnymi do prawidłowego opracowania dokumentacji,
12) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie niezbędne informacje i materiały do
wykonania zamówienia. Zamawiający posiada i na wniosek Wykonawcy wypożyczy:
- Opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny do projektu budowy
ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul.
Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielona do
skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania, wykonany przez GEO-MI Pracownię
Geologiczną Michał Małuszyński,

- Opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny do projektu budowy
ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz
budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i
ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania, wykonany przez GEO-MI Pracownię Geologiczną Michał
Małuszyński,
Poza ww. dokumentami Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji technicznej obiektu oczyszczalni ani
innych dokumentów związanych z realizacją zamówienia,
13) zgłaszane przez Zamawiającego uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia dotyczące dokumentacji badań
wstępnych, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach niniejszego zamówienia,
14) Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad
dokumentacji badań wstępnych, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane
przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.
15) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z warunkami zamówienia i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie
przygotowania oferty;
4. Sposób obliczenia ceny: cena ryczałtowa za kompleksową usługę.
5. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nastąpi w dniu zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
6. Warunki płatności: wykonawcy przysługiwać będzie z tytułu wykonania niniejszego zamówienia
wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczanie i warunki płatności zgodnie z zapisami § 3 IPU.
7. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy
8. Kryteria oceny ofert: cena 100%
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie
lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
10. Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w
sposób nie ulegający ścieraniu.
11. Termin i forma złożenia oferty cenowej: Ofertę należy złożyć do dnia 22.05.2019 r. godz. 10.00 w
Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (stanowiska podawcze – punkt
informacyjny nr 1, 2, 3) bądź drogą elektroniczna na adres joanna.skoczylas@wolomin.org.pl lub
bozena.kucharczyk@wolomin.org.pl.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu, następnie
należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej tytułem postępowania.
Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub
wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składnia.
12. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 22.05.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr
208.
13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bożena Kucharczyk pok. 207 tel. 22 7633042,
Joanna Skoczylas pok. 208 tel. 22 7633094

14. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

16.05.2019 r.
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Bożena Kucharczyk

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie badań wstępnych zanieczyszczenia
wody gruntowej i gruntu (etapy I-IV wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi z 1 września 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1395)
terenu po oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie
na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036,w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w
Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych
funkcji gospodarczych”.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
/pełna nazwa firmy Wykonawcy/

posiadającego siedzibę
…………………………………………………………………………………………………...……………………………
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

………………………………………………………………………………………………………………………...………
telefon

fax

e-mail

NIP …………………………………........……… REGON ………………………………………
składam niniejszą ofertę.
1. OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:
wartość netto w zł: ........................................................................ ,
VAT

.................%, kwota podatku w zł: …................................ ,

wartość brutto zamówienia w zł: …................................................ .
słownie: .............................................................................................................................................
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – …....................................................................…
3. WARUNKI PŁATNOŚCI: …......................................................................................................
4. OŚWIADCZAM, że
- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy/wzorem umowy załączonym do zaproszenia,
akceptujemy je i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
 siłami własnymi¹
 siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców¹
1) przy udziale podwykonawców:
a) .......................................... – ........................................................
nazwa, adres, telefon, zakres rzeczowy prac

b) ............................................ – .....................................................
nazwa, adres, telefon, zakres rzeczowy prac

c) ............................................ – .....................................................

nazwa, adres, telefon, zakres rzeczowy prac

2) pozostałe roboty własnymi siłami.
5. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................
Miejscowość ..............................., dnia .....................................
…..................................................
podpis Wykonawcy

