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Lesznowol a, drua 24.02.2020 r.

ZAPYTATIIE OX'ERTOWE

ZAMAWTAJdCY:

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibq przy ulicy Poprzeczrej 50

w Lesznowoli zaptasza do udzialu w postgpowaniu ofertowym pn. rrDokumentacja

projektowa na remont przepompowni Sciek6w Pll w miejscowoSci Wadyslaw6w".

Postgpowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zam6wief na dostawy, uslugi

i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibq

w Lesznowoli.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA:
przedmiotem zam6wienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej

na przebudowg istniej4cej przepompowni Sciek6w, usytuowanej La dz. ew. m 11

w miejscowo$ci Wadyslaw6w (usytuowanie istniej4cej przepompowni Pll omtaczono na

mapie - zaN1cznk 1) na tlocznig Sciek6w . Wymaga sig, zeby w sklad dokumentacji

wchodzity migdzy innymi: projekt budowlany i wykonawczy wtz z decyzjq o pozwoleniu

na budowg, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, kosztorys inwestorski oraz

przedmiar rob6t.

Je1eli wykonanie przedmiotu umowy bgdzie wymagalo uryskania innych dokument6w,

pozwoleri administracyjnych lub/i uzgodnieri Oferent zobowiqzany jest do ich uzyskania na

wlasne ryzyko i koszt.

Dodatkowe informacj e dla przedmiotu zam6wienia:

l. Wykonawca zoboviqzamy jest do sporz4dzeria dokumentacji projektowej w spos6b

umoZliwiaj4cy wykonanie rob6t budowlanych z zachowaniem ci4glo6ci pracy istniejQcej

przepompowni Sciek6w Pl 1.

2. Wykonawca zobowiqzrury jest do uwzglgdnienia iloSci Sciek6w doplywaj4cych do

projektowanej przepompowni z istniej4cych dziesigciu przepompowni, zlokalizowanych

w miejscowoSci Wladyslaw6w i Wilcza G6ra, a kt6re doprowadzaj4 Scieki do

przedmiotowej przepompowni Pll (usytuowanie tych dziesigciu przepompowni

oznaczorro na rnapie - zalqcznrk 2). Wykonawca musi r6wnie? uwzglgdni6 przekr6j

przewod6w tlocznych oraz opory na istniej4cej sieci i uzbrojeniu. Przebieg tras

i uzbrojenia dostgpne sq nabezplatnej e-mapie Starostwa Piaseczytiskiego.

3. ponadto, szczeg6Ny dotyczqce istniej4cych dziesigciu przepompowni (o kt6rych mowa w

pkt. 2) udostgpnione zostan4 naLyczenie zainteresowanego - w siedzibie Zanawiaj4cego

(LPK sp. z o.o., il.Poptzeczna 50, Lesznowola, pok. nr 6)'



4, Wydajnos6 projektowanqtNocz,runie moze by6 mniejszanrz 50 l/s.

5. Obecnie przew6d tloczrry od istniej4cej przepompowni Sciek6w a2, do z:nfirt Sciek6w,

kt6ry jesi zlokalizowany na dz. ew. nr 48142 w miejscowoScil,azy (usytuowanie ztzuta

oznaczono na mapie - zaNilcznik 3) wykonany jest przewodem o Srednicy O 110 mm.

Docelowo zostanie przebudowany rla przew6d o Srednicy A 200 mm (poza niniejsz4

ofert4).

Za1eca sig, Zeby potencjalny Wykonawca przed sporz4dzeniem oferty osobiScie dokonal

oglgdzin miejsca istniej4cej przepompowni Pl1 ofv averyfikowal zapottzebowanie

projektowanej t\ocni.
Na oglgdziny obiektu oraz dla ofirymania informacji technicznej nalezy um6wi6 sig

indywidualnie. Osob4 do kontaktu ze strony Zarrawiaiqcego jest Aleksander Minkwitz,

tel. 504 012 051 hfr22757-94-32 w 15.

TERMIN WYKONAI\IA PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA:
kompletna dokumentacja projektowa wrM z kos/torysem i przedmiarem rob6t:

do dnia 5 maja 2020 roku;

decyzjao pozrvoleniu na budowg: do dnia 5 czerwca2020 roku.

Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych lub/i czgSciorvych.

KRYTERIUM OCEIyy oFERTz za ofertE najkorzystniejszq zarrawiajqcy uzra ofertg

najtafuszq, przy czym musi ona spelniad wymagania, okreSlone przez Zamawiaiqcego

w niniejszym zapytanfu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI,ADANIA OFERT: OfErtg NAIEZY ZNOiry| W SiEdZibiE

Zartawiajqcego, w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym sp' z o'o', ulica

poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola z dopiskiem "Dokumentacja projektowa na remont

przepompowni Sciek6w P11 w miejscowoSci Wadyslaw6w" lub przesNalnaadres e-mail:

ipk@lpk-ler^o*olu.r, z dopiskiem w t5rtule "Dokumentacja projektowa la remont

przepompowni Sciek6w Pl1 w miejscowo6ci Wadyslaw6w"'

Termin skladania ofert - do dnia 09.03.2020r.

ZAWARTOSC OnnRTY: Kompletna ofertawinna zawiera1, co najmniej:

nlarwE i adres Oferenta,

datg sp orzqd zenia o ferly,
wartoS6 i termin tealizacjiprzedmiotu zam6wienia,

warunki gwarancji,
parafowany wz6r umowy (zalqczony do niniejszego zapytana- zalqcznik 4)'

badania geoloeiczne.

NIp: 1231200082 REGON: 142133018 KRS:0000349630 kapital zakladowy:90 210 000 zl

s4d rejestrowy: S4d Rejonowy dla m. st. warszawy - XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego
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