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ZAPYTANIE OF'ERTOWE

ZAMAWIAQCY:

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibqprzy ulicy poprzecznej 50
w Lesznowoli zaprasza do udzialu w postgpowaniu ofertowym pn. rfRemont przepompowni
Sciek6w w miejscowoSci Kolonia Mrokowska ul. KoScielnar'.
Postgpowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zam6wief na dostawy, uslugi
i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedziiq
w Lesznowoli.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA:

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie remontu przepompowni Sciek6w, usytuowanej na
dz. ew. m28l2prry ul. Koscielnej w miejscowosci Kolonia Mrokowska.

Podstawowe informacje o planow anej przepompowni:
zbiornik betonowy o Srednicy 1600 mm;
glgbokoS6 zbiornika: ok.4 m;
zaglgbienie kanalu grawitacyjnego: 2,55 m (od powierzchni
dw6ch przewod6w grawitacyjnych);
zaglgbienie kanalu tlocznego: 1,97 m (od powierzchni

terenu do osi kahdego z

terenu do osi przewodu
tlocznego);
Srednica kanalu grawitacyjnego: 200 mm (2 x20O mm);
Srednica przewodu tlocznego: l l0 mm;
iloS6 pomp w zbiorniku:2 szt.

Informacj e kluczowe dla przedmiotu zam6wienia:

Wykonawca zobowiqzany jest do posadowienia nowego
Sciek6w, o wymiarach oruzzaglEbieniach jw.

zbiornika dla przepompowni

Wykonawca zobowi1zany jest do doprowadzenia nowego kabla zasilaj4cego do miejsca
posadowienia sza$ steruj4cej przepompowni4 Sciek6w (przy zbiomiku pompowni).
Dlugo66 kabla ok. l0 mb. Kabel w rurze oslonowej fi 80. Dostawa szafu sterowniczej
po stronie Zamawiaj4ceso.

Wykonawcazobowiqzany jest do pol4czeria istniej4cego zbiornika z nowym zbiornikiem
. przepompowni Sciek6w na glgbokoSci 2,65 m (od poziomu terenu) przewodem

grawitacyjnym o Srednicy fi 250 mm.

q



Wykonawcazobowiqzany jest do wykonania nowego odcinka przewodu ciSnieniowego o
dlugoSci ok. 2 mb (od nowego zbiornika do istniej4cego przewodu ciSnieniowego)
iwlqczenie go w istniej4cy przew6d ciSnieniowy fi110 mm. Tu niezbgdne bgdzie
wykorzystanie redukcji fi 160 flrm x 110 mm., wykonanej pozazbiomikiem.
Wykonawcazobowi1zany jest do kompletnego doposazenia przepompowni w wzqdzenia
i armaturg w spos6b zapevtniajqcy przeplyw Sciek6w na poziomie min. 40 dm3/s,
przy wysokoSci podnoszenia 27 m s.w., przy czym Zanawiajilcy zastrzega by pompy
byty produkcji Wilo, KSB lub Flygt, zuwagina wymagan4 unifikacjg na terenie gminy.
Wykonawca zobowi4zany jest do udzielenia Zamawiaj1cemu gwarancji zgodnie
zponiaszym:
a) na roboty budowlano-montaZowe - nie mniej ni? 36 miesigcy od daty podpisania

przez strony protokolu (bez uwag) odbioru koricowego przedmiotu umowy,
b) na dostarczone i zamontowane urz4dzenia - nie mniej niz, 24 miesiqce od daty

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

Pozatym:
wymaga sig, Zeby nawierzchnig terenu wok6l przepompowni utwardzit poprzezulozenie
kostki brukowej grubej posadowionej na podbudowie przystosowanej do podjazd6w
samochod6w cigZarowych;
wymaga sig, zeby przew6d elektryczrry od skrzynki z pomiarem elektrycznym do
skrzynki sterowniczej wymieni6 na nowy (dostawa sza$r sterownrczej po shonie
Zamawiajqcego) a inne istniej4ce podl4czenia (gtrzylqcza) elektryczne po wykonaniu
rob6t doprowadzid do stanu pierwotnego;
wymaga sig,Zeby kompletne uzbrojenie przepompowni wykona6 ze stali kwasoodpornej;
wymaga sig, zeby wyjScie z przepompowni wykonat za pomoc4 redukcji kolnierzowej
o wyrniarach 160 mm x 110 mm;

Przy rcalizacji przedmiofu zam6wienia wymaga sig zastosowania, co najmniej:
1. przy wyposa2eniu zbiornikn pompowni

orurowania pompowni ze stali nierdzewnej 1.4401(wg PN-EN 10088-1) o gr. Scianki
min. 2 mm;
kolano nierdzewne ze stali 1.4401;
mryikanierdzewna ze stali 1.4401;
wywiejka nierdzewna ze stali 1.44011'
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 ll7l,
PN-EN558, PN.EN 1092.2);
zawory zwrotne kulowe (2 szt.) Zel. PN l0 (PN-EN 12050-4, dl. zabudolvy wg PN-EN
558, kolnierze PN-EN 1092-2) zwyczystkq;
prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10038-1) wyprowadzone do
wierzchu pompowni;
laricuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401(PN-EN 100s8-l);
drabinka zlazowa ze stali nierdzewnej 1.440I(PN-EN 10088-1) sprowadzona do dna
pompowni;



deflektor ze stali nierdzewnej 1.4401(PN-EN l00gS-1);
kominek wentylacyjny wyposazony w filtry antyodorowe wgglowe;
Sruby polqczeniowe ze stali nierdzewnej;
polqczenie ruroci4gu tlocznego RK - kolnierz/pE;
kr6ciec do plukania DN50 zakoirczony szybkozN1czemfi 52;
wNaz przejezdny na pompowni Sciek6w Zeliwny o noSnoSci 24t, o wymiarach
odpowiednich do obstugi pomp, wlposazony w filtrpodwlazowy wgglowy;
wlazy zamontowad w taki spos6b aby byNamozliwoJ6 wyjmowania pomp z powierzchni
terenu;

w przypadku wlaz6w przejezdnych obsluga pomp powinna by6 umo2liwiona z
powierzchni terenu;
zamocowanie czujnik6w w spos6b umozliwiai4cy obslugg zpotireruchni terenu;
kable zasilaj}ce pompy i kable steruj4ce wykonai w rurach oslonowych AROTA lub
PVC o Srednicy min. 100 mm.
przy dostrwie i montaiupornp:
nalezy dobrai pompy zapewniajqce przeplyw na poziomie min. 40 dm3/s przy wysoko3ci
podnoszenia2T ms.w.
pompy musz4 byc pompami wirowymi przez-naczonymi 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 musz4 byi wyposuzone w czujnik temperatury, a povryzej 5 kw dodatkowo
w czujnik wilgoci,
pompy musz? posiadai podw6j ne uszczelnienie mechaniczne.

2.

Wizyta na obiekcie nie bgdzie organizowala przez Zamawiaj4cego, dlatego na oglgdziny
terenu i uszczeg6lowienia prac naleiry um6wi6 sig indywidualnie. Osobq do kontaktu ze
strony zamawiaiqcego jest Aleksander Minkwitz, tel. 504 012 051

TERMIN WYKONAI\IA: do dnia 3l .05.2020 r.

KRYTERIUM OCENY OFERT: za ofertg najkorzystniejszq Zamawiaj4cy vzna ofertg
naitahszq, przy czym musi ona spelnia6 wymagania, okreSlone przez Zamawiajqcego
w niniej szym zapytarrru.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT: ofertg naleiry z\oiryC w siedzibie
Zamawiaiqcego, w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym sp. z o.o., ul. poprzeczna
50, 05-506 Lesznowola z dopiskiem na kopercie "Remont przepompowni Sciek6w
w miejscowoSci Kolonia Mrokowska" lub przesla(,na adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl
z dopiskiem w tytule "Remont przepompowni Sciek6w w miejscowoici foionia Mrokowska,,



Termin skladania ofert - do dnia 25.02.2020r.

zAwARToSi ornRTY: Kompletna oferta winna zawierul,co najmniej:
naz..trrg i adres Oferenta,
datg sporz4d zenia ofefiy,
warto5d i termin r ealizacji przedmiotu zarr6wienia,
warunki gwarancji.
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