
Les-nowolsHe

Komunalne ql- r o.o.

05-506 LESZNOWOLA ul. poprzeczna 50
tel.: (22) 7 57 -94-32, (22) 7 57 -7 2-7 Z fax: wew. 1 7
e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl

www.lpk-lesmowola.pl

DrR.430.08.2020
Lesznowola, dnia 28.02.2020 r.

ZAPYTANIE OF'ERTOWE

ZAMAWIAftCY:
Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzib4 przy dicy poprzeczrej 50
w Lesznowoli zaptasza do udzialu w postgpowaniu ofertowyrn pn. ,Remont przepompowni
sciek6w w miejscowosci Kolonia Mrokowska ul. Koscielnarr.
Postgpowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zam6wiefl na dostawy, uslugi
i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsigbioistwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibq
w Lesznowoli.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA:
Przedmiotem zam6wienia jest wymiana przepompowni 6ciek6w, usytuowanej na dz. ew. nr
2812 przy ul. Koscielnej w miejscowosci Kolonia Mrokowska.
Podstawowe informacje o planowanej przepompowni:

zbiomik betonowy o Srednicy 1500 + 1600 mm;
glgbokoS6 zbiomika: ok.4 m;
zag)qbienie kanalu grawitacyjnego: 2,55 m (od powierzchni terenu do osi kazdego z
dw6ch przewod6w grawitacyjnych) ;
zaglgbienie kanalu tlocznego: l,g7 m (od powierzchni terenu do osi przewodu
tlocznego);

Srednica kanalu grawitacyjnego: 200 mm (2 x2}Omm);
Srednica przewodu tlocznego: I l0 mm;
iloS6 pomp w zbiomiku:2 szt.

Informacje kluczowe dla przedmiotu zam6wienia:
Wykonawca zobowiqzany jest do posadowienia nowego zbiornika dla przepompowni
Sciek6w, o wymiarach oruzzaglgbieniach jw.
Wykonawca zobowiqzany jest do doprowadzenia nowego kabla zasilajqcego do miejsca
posadowienia szafy sterujqcej przepompowni4 Sciek6w (przy zbiomiku pompowni).
DlugoSd kabla ok. 10 mb. Kabel w flnze oslonowej n So.D;t*u.rury rt"-*"i.r.j
po stronie Zamawiaj qce go.

Wykonawcazobowiqzany jest do pol4czenia istniej4cego zbiomika z nowym zbiomikiem
przepompowni Sciek6w na glgboko5ci 2,65 m (od poziomu terenu) przewodem
grawitacyjnym o Srednicy fi 250 mm.



Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania nowego odcinka przewodu ciSnieniowego o
dlugosci ok. 2 mb (od nowego zbiornika do istniejqcego przewodu ci5nieniowego)
iwlqczenie go w istniej?cy przew6d ciSnieniowy fi110 mm. Tu niezbgdne bEdzie
wykorzystanie redukcji fi 160 mm x 110 mm., wykonanej pozazbiornrkiem.
Wykonawcazobowiqzany jest do komplebrego doposazenia przepompowni w wzqdzeniai armaturg w spos6b zapewniajqcy przeptyw Sciek6w na poziomie min. 40 m3/h,
przy wysokoSci podnoszenia 27 m s.w., przy czq Zarnawiaj4cy zastrzega by pompy
byly produkcji Wilo, KSB lub Flygt, zawagpna wymagan4 unifikacjg na terenie gminy.
Wykonawca zobowi}zany jest do udzielenia Zamawiaj1cemu gwarancji zgodnie
zponihszym:
a) na roboty budowlano-montaZowe - nie mniej ni| 36 miesigcy od daty podpisania

przez strony protokolu (bez uwag) odbioru kofcowego przedmiotu umowy,
b) na dostarczone i zamontowane wz4dzenia - nie mniej ni| 24 miesi4ce od daty

podpisania ptzez Strony protokolu (bez uwag) odbioru koricowego przedmiotu
umowy

Pozatym:
wymaga sig, Zeby nawierzchnig terenu wok6l przepompowni utwardzil poprzezulo2enie
kostki brukowej Srubej posadowionej na podbudowie przystoso*ur.i do podjazd6w
samochod6w ci gZarowych;
wymaga sig, Zeby przew6d elektryczny od skrzynki z pomiarem elektrycznym do
skrzynki sterowniczej wymienid na nowy (dostawa szaff sterowniczej po stronie
Zamaviajqcego) a inne istniej4ce podlqczenia (przylqcza) elektryczae po wykonaniu
rob6t doprowadzii do stanu pierwotnego;
wymaga sig, 2eby kompletne uzbrojenie przepompowni wykona6 ze stali kwasoodpornej;
wymaga sig, zeby wyjScie z przepompowni wykona1 za pomoc? redukcji kolnierzowej
o wymiarach 160 mm x l l0 mm;

Przi,y realizacji przedmiotu zam6wienia wymaga sig zastosowania, co najmniej:
1. przy wyposaieniu zbiornika pompo,twi

orurowania pompowni ze stali nierdzewnej 1.4401(wg PN-EN 10088-l) o gr. Scianki
min. 2 mm;
kolano nierdzewne ze stali 1.4401
rwgikanierdzewna ze stali 1.4401;
wywiejka nierdzewna ze stali 1.4401;
kolnierze ze stali 1.4401(wymiary wg PN-EN 1092-D;
zasuwy z migkkim uszczelnieniem (2 szt.),2e1. PN 10, kr6tka, z pokrgtlem (pN-EN 1171,
PN-EN558, PN-EN IO92-2);
zawory zwrotne kulowe (2 szt.) Zel. PN l0 (PN-EN l2O5O-4, dl. zabudolvy wg pN-EN
558, kolnierze PN-EN l0g2-2) zvtyczystkq;
prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10083-1) wyprowadzone do
wierzchu pompowni;
laricuch zszeklarido pompy ze stali nierdzewnej 1.4401(PN-EN 100gs-l);
drabinka zlazowa ze stali nierdzewnej 1.440I(PN-EN 10088-1) sprowadzona do dna
pompowni;
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defl ektor ze stali nierdzewnej 1 .440 I (PN-EN 1 00SS- I );
kominek wentylacyjny wyposazony w filtry antyodorowe wgglowe;
Sruby polqczeniow e ze stali nierdzewnej ;
poN4czenre ruroci4gu tlocznego RK - kotnierz/PE;
kr6ciec do pfukania DN50 zakoirczony szybkozN1czemfi 52;
wNaz przejezdny na pompowni Sciek6w Zeliwny o noSnoSci 24t, o wymiarach
odpowiednich do obstugi pomp, wyposaZony w filtr podwlazowy wgglowy;
wlazy zamontowa6 w taki spos6b aby bylamozliwoSd wyjmowania pomp z powierzchni
terenu;

w prrypadku wlazfw przejezdnych obsfuga pomp powinna by6 umozliwiona z
powierzchni terenu;
zamocowanie czujnik6w w spos6b umozliwiaj4cy obslugg zpowieruchni terenu;
kable zasilaj4ce pompy i kable steruj4ce wykona6 w rurach oslonowych AROTA lub
PVC o Srednicy min. 100 mm.
przy dostawie i montaZu pomp:
naleLy dobra6 pompy zapewniaj4ce przeplyw na poziomie min. 40 m3lhprzy wysokoSci
podnoszenia2T ms.w.
pompy musza byd pompami wirowymi przeznaczonymi do pompowni Scik6w
komunalnych,
w przepompowni musi by6 co najmniej jedna pompa pracuj4ca i jedna rezerwowa,
pompy powinny mie6 wirnik otwarty typu wortex z wolnym przelotem minimum 65 mm,
silniki pomp w klasie izolacji F,
stopieri ochrony pomp IP 68,
pompy muszQ by6 wyposahone w czujnik temperatury, a powyhej 5 kW dodatkowo
w czujnik wilgoci,
pompy musz? posiada6 podw6jne uszczelnienie mechanicme.

W zwi4zku z tvm. 2e LPK sp. z o.o. nie posiada dokumentacji technicznej przedmiotowej
Przepompowni. konieczna jest wiz.vta na obiekcie os6b zainteresowan:ych zlo2eniem ofertv. w
celu dokonania wizji lokalnej" pomiar6w lub/i oceny cz.vnnik6w koniecznych dla rzetelnej
wyceny przedmiotu zam6wienia.
Wizyta na obiekcie nie bgdzie organizowana przez Zamawtaj?cego, dlatego na oglgdziny
terenu i tszczeg6lowienia prac nalefi um6wi6 sig indywidualnie. Osob4 do kontaktu ze
strony Zamawiaj4cego jest Aleksander Minkwitz, tel. 504 012 051

TERMIN WYKONANIA: do dnia 31.05.2020 r.

KRYTERIUM OCENY OFERTT za ofertg najkor4rstniejszq Zamawiajqcy trzna ofertg
najtafszq, prry czym musi ona spelniad wymagania, okreslone przez Zamawiajqcego
w niniej szym zapSrtanit.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT: ofertg nalefi zloiry| w siedzibie
Zamawiajqcego, w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym sp. z o.o.)rtl.Poprzeczna
50, 05-506 Lesznowola z dopiskiem na kopercie "Remont przepompowni Sciek6w
w miejscowoSci Kolonia Mrokowska" lub przeslad na adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl
z dopiskiem w tytule "Remont przepompowni Sciek6w w miejscowoSci Kolonia Mrokowska"
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Termin skladania ofert - do dnia 06.03.2020r.

zAwARToSe oroRTY: Kompletna oferta winna zawieral,co najmniej:
rraznvg i adres Oferenta,
datg sporz4d zerua oferty,
wartoS6 i termin rcalizacji przedmiotu zamlwiema,
warunki gwarancji.
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