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ZAPYTANIE OFERTOWE

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaprasza do udzialu w postgpowaniu
ofertowym na wykonanie remontu dw6ch pompowni Sciek6w poloZonych na terenie dz. Nr ew. 309
przyul. Krasickiego l42oraz naterenie dz.ew.72512i72513przy ul. Plonowej 30AwNowej Woli, gmina
Lesznowola na podstawie RegulaminuZamowieh na dostawy, usfugi i roboty budowlane w Lesznowolskim
Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedziba w Lesznowoli.

Opis stanu obecnego

Na terenie wlw dzia",ek znajduje sig ogrodzony fragment terenu. Wewn4trz ogrodzonego terenu

znajduje sig pompownia Sciek6w przewidziana do modernizacji zgodnie z ni2ej zamieszczon4

specyfikacj4.

Przedmiotem zam6wienia iest:
1. Pompownia przy ul. Krasickiego 142

- Wykonanie studni osadnikowej o glgboko6ci okolo 6m o Srednicy 1000mm zlokalizowanej na
kanale doptywowym PVC DN 200mm
- studnig osadnikow4 nale?y wykona6 z krgg6w betonowych l4czonych na uszczelki.
- monta? zasuwy odcinaj4cej wewnqtrz studni osadnikowej zkluczem wyprowadzonym do wysoko5ci
umoZliwiaj4cej obslugg z poziomu terenu.
- wymiana prowadnic ikolan stopowych w istniej4cej pompowni.
- odtworzenie nawierzchni z wykonaniem podbudowy umoZliwiaj4cej wjazd pojazdami o masie do
407

2. Pompownia Sciek6w ul. Plonowa 30A
- monta? zasuwy odcinaj4cej w zbiorniku pompowni na kanale doptywowym PVC DN 300. Obudowg
klucza wyprowadzi6, um ozl iwiaj 4c obslug g z p oziomu terenu.

Dodatkowe informacie:
Nale2y bezwzglgdnie zastosowa6 zasuwy klinowe z migkkim doszczelnieniem, dostosowane do kontaktu
ze Sciekami, firmy HAWLE lub AVK
Klucze nale?y przymocowa6 do studni w minimum trzech punktach oraz Wprowadzil do poziomu
umoZliwiaj 4cego obslugg zasuwy z powierzchni terenu
Jedyne dopuszczone krggi do wykonania studni osadnikowej to wyroby firmy RITBET lub Sienkiewicz
Po zakohczonych robotach teren prac nale?y uporz4dkowai.

Termin skladania ofert - do dnia 27.11.2019r.
Termin realizacji w/w zadania - do dnia 30.12.2019r.

W zwi4zku ztym,2e LPK Sp. z o.o. nie posiada dokumentacji technicznej przedmiotowej przepompowni,
konieczna jest wizyta na obiekcie os6b zainteresowanych zloheniem oferty cenowej, w celu dokonania
szczeg6lowych pomiar6w oraz realnego oszacowania rob6t.
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Aleksander Minkwitz tel.22757 94 32 wew. FREZES Z DU
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