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ZAPYIANIE OFERTOWE

ZAIUAWIA.I{CY:
ksznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzib4 przy ulicy Poprzecznej 50
w Lesznowoli zaprasza do udzialu w postgpowaniu ofertowym ra zalmp 15 szt. hydrant6w ppot,
nadziemnych, DN 80.
Postgpowanie prowadzone jest na podstawio Regulaminu zam6wierl na dostawy, uslugi i roboty
budowlane w ksznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnlm Sp. z o.o. z siedzibq w Lesaowoli.

OPIS PRZEDMIOTT' ZruVT6WMXH:
Przedmiotem zam6wieniajest zakup i dostawa 15 szt. hydrant6w pgo2.,nadzie,mnych, DN 80, w t1m:
- 5 szt. hydrant6w o dfugo$ci cz96ci podziemnej L=1250 mm
- 10 szt. hydrant6w o dlugo6ci czg6ci poziemnej L=1500 mm.
Dostawa (rozladunek) hydrant6w odb$zie sig do magazylu Zamawi$qsego, zlokalizowauego w
miejscowofci Mysiadlo przy ul. Geod*6w 288 - na koszt Dostawcy.

Hydranty nadziemne stalowe DN 80
Kolumna g6ma hydrantu" nakrqtka tr4pienia zaworu, trzpief zaworu, sworzefi trzpienia,
pw.edhtLaoztrzpieniq tzpief - wykonana ze stali nierdzewnej
Kolumna dolna (wewngtrznie opoksycowana), kohierz kolunrny nadziemnoj, pier$cief oporowy
wruz z blokadq, prowadnica tzpienia korpus zaworu hydrantu - wykonsn*z Leliwa sferoidalnego
malowanego farb4 epoksydowq min 250 mikron6w (zgodnie z nonnq GSK) lub r6wnowa2nq
Glowica g6rna hydrantu pokArta farbq epoksydowq zgodnie z DIN 30677-2 dodatkowo pokryta
farb4 poliestow4 odporna na UV
Polaqtlo zaworu, sprzgglo, pokrywa uasady - aluminium
I-oiysko Slizgowe wykonane z POM
Pokrgtlo zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad rvykonane z aluminium
Hydrant musi posiadad dwa odej$cia (nasady) 75 mm dla DN 80
Tlok uszczelniaj4oy wykonany z ?nliwa sferoidalnego calkowioie pokrlrty tworzywe,m
uszozelniajqpym (PLIR)
Tuleja lolyskowq zaw6r odpowiefrzajqcy wykonane z mosi4dzu lub materialu r6wnowatnego
Sruby, nakrgtki, podkladki wykonane ze sati nierdzewnej min 1.4301
Uszozelnie,nie wrzeciona co najmniej podw6jnie o-ringowe z gumy EPDM
Odwodnienie hydmnh wykonane z poliamidu
Hydrant musi odwadnia6 sig przy calkowitym zamknigciu nie dfu2ej nD 120s.

Wydajno66 min 120 m3lh
Otulina podzimnej czg6ci hydrantu zamykana zalrzaskowo zabezpieczajqoa odwodnienie
hydrantu w warunkach podwy2szonej wilgotroSoi oruz przed zapychaniem sfrefr odwodnienia
(dostarczana w komplecie z hydrantem)

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAII6WIEI\ilA: do 3 dni roboczych od daty z/rolr,nia
zam6wienia pr znz Zana.w iajrpego.



OPIS SFOSOBU PRZYGOIOWANIA OEERTY:

datg sporz4dzenia oferty,
nazwg i adres oferenta,
warto56 netto/brutto oferty (w PLI$,
warunki gwarancji.

Do Oferly nalefi zalqaz.ao

o kartykatalogoweoferowanychprodukt6w
o DopuszczeniaPfrl"
. Deklaracje wlasnodci uzytkovych
o Dopuszcze,lriaCBNOP
o Certlrfikat potwierdzaiqcy jako66 powlok

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLN)AI\IIA OXtsRT:

Ofertg nalety zlofi{ w siedzibie Zamawiaj4cego, w Lesaowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnyrt
sp. z o.o., ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola lub przesla6 na adres e-mail lpk@lpk-lesznowolapl
Termln sldadanla ofert-do dnia 24.01.2020

Osoba do kontaktu z.e stron?amawiaj4cego: Alelsauder Minkrn itztel. S040l205t

t{IP: 1231200082 REGON: l42l330l8 KRS:0000349630 kapital zakladowy:90 210 000 zl
s4d rejestroqy: S4d Rcjonou,y dla m. st. Warszawy - XIV Wydzial Gospodorczy Krajowego Rejestru S4dowego
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