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ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJ,{CY:

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibq przy ulicy Poprzecznej 50
w Lesznowoli zaprasza do tdzialu w postgpowaniu ofertowym pn. "Remont samochodu
WUKO do ciSnieniowego czy szczenia kanalizacji,,.
Postgpowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zam6wief na dostawy, uslugi
i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibE
w Lesznowoli.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zam6wienia jest remont zabudowy samochodu WUKO Mercedes-Benz
ACTROS z zabudow4 MULLER. CatoS6 zam6wienia podzielona zostala na 2 zadanra,

W szczegolnione ponizej :

l. Zadanie pierwsze: remont samochodu WUKO.
Typ zabudowy: GANALKLER 250-25, code Nr 5014007, produkcj a2007-11-zB.
W zakres remontu wchodzi przede wszystkim:

pr ze glqd I ub/i naprawa magi stral i pneumaty cznej ;
wymiana zawotu gl6wnego od beczki;
wymiana zlqczy obrotowych duZego kolowrotu;
wymiana zawol'u tr6j dro2nego ;

wymiana oleju w instalacji hydraulicznej;
wymiana przewod6w hydraulicznych;
przegl1d lub/i naprawa pompy wodnej wysokociSnieniowej;
wymiana zawor6w w magistrali wodnej;
piaskowanie i malowanie zabudowy farbami odpornymi na zwiqzki kwasne i
zasadowe (wewn4trz otaz na zewn4trz),
wymiana uszczelki grodzi przesuwnej wewn4trz beczki

2. Zadanie drugie: dostawa samochodu zastgpczego na czas naprawy.
Samoch6d zastgpczy musi by6 przystosowany do ciSnieniowego czyszczenia kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Lesznowola, w tym:

pompowni Sciek6w,
przylqczy i studni kanalizacy jny ch
wpust6w ulicznych

Zakres Srednic kanalizacyjnych: 100 - 300 mm.



Okres dostawy samochodu zastEpczego dotyczy jedynie czasu naprawy samochodu WUKO
(ak w pkt. 1), przy czym nie moZe trwac dlfiej niZ 60 dni.

Informacj e kluczowe dla przedmiotu zam6wienia:
Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania generalnego remontu samochodu WUKO.
JeZeli rcalizacja przedmiotu umowy bgdzie v,,ymagala prac, kt6rych Zamawiajqcy
niev'yszczeg6lnil w zakresie przedmiotu zam6wienia Wykonawca zobowiqzany jest do
przedstawienia koszt6w zamawialQcemu i uzyskanie jego akceptacji.
Wykonawca zobowiqzany jest do dolqczenia do oferly szczeg6lowego kosztorysu
remontu samochodu WUKO, z kt6rego bEdzie wynikala wartoSi oferty w zakresie czqsci
pierwszej zam6wienia.
Wykonawc a zobowi4zany jest do przedstawienia w ofercie kwoty za samoch6 d, zastgpczy
w zakresie czElci drugiej zam6wienia.
Wykonawc a zobowiqzany j est do udzielen ia Zamawiqqcemu gwarancj i :

a) co najmniej 2-letniej w zakresie naprawy mechanicznej;
b) co najmniej 5-letniej w zakresie naprawy blacharsko-lakierniczej;

Zaleca sig. zeby potencjalny wykonawca przed sporzgdzeniem ofert), osobiscie dokonatr

dla ocen
i rzetelnei w)rceny przedmiotu zam6wienia.

Na oglgdziny samochodu naleZy um6wi6 sig indywidualnie, nr telefonu do kontaktu:
22757-94-32w 15.

Wykonawc a olwiadcza, Ze'.

1. posiada kwalifikacje, potencjal i doSwiadczenie umoZliwiajqce wykonanie przedmiotu
zamowtenra,
2. zobowiqzany jest wykonad przedmiot zam6wienia z zachowaniem najv,lrzszej starannosci,
zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, obowi4zuj4cymi przepisami, normami
i standardami.

3. zobowi4zany jest na bielqco uzgadniac z Zamawiaj1cym szczegoly reahzacji przedmiotu
zam6wienia.
4. zobowiEzany jest zapewnic wtrasnym staraniem, na wlasny koszt i ryzyko wszelkie
materialy, programy i rtrzqdzema niezbgdne do wykonaniaprzedmiotu zam6wienia.
5. odpowiedzialny jest za podjgcie wszelkich niezbgdnych dzialah i czynnoSci
gwarantuj4cych wykonanie przedmiotu we wskazanym terminie oraz ponosi ryzyko
gospodarcze za ewentualne op62nienie.

TERMIN WYKONANIA: 60 dni od daty zloZeniazamowienia

zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert wariantowych, zgodnie z poni2szym:
WARIANT I: wartoSi remontu samochodu WUKO f wartoSd samochodu zastEpczego

WARIANT II: wartoSd remontu samochodu WUKO



WARUNKI GWARANCJI:

Wykonawca udziela co najmniej 2letniej gwarancji na czgsci zamienne i roboty mechaniczne;

Wykonawca udziela co najmniej 5 letniej gwarancji na roboty lakiernicze.

KRYTERIUM OCENY OFERTz za ofertg najkorzystniejsz4 Zamawiaj4cy uzna ofertg
najtahszq w danym wariancie, przy czym musi ona spelnia6 wymagania, okreslone przez
Zamawiajqcego w niniej szym zapy taniu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT: ofertg nalely zloZyc w siedzibie
Zamawrajqcego, w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym sp. z o.o., ulica
Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola z dopiskiem "Remont samochodu WUKO
do ciSnieniowego czy szczenia kanalizacjl"
lub przeslac na adres e-mail: lpk@1pk-lesznowola.pl z dopiskiem w tytule ""Remont
samochodu WUKO do c i Sni eni owe go czy szczenia kanalizacji"

Termin skladania ofert - do dnia 25.03.2020r.

ZAWARTOSC OffRTY: kompletna oferta winna zawreral,co najmniej:
ofertg przygotowanq zgodnie zzalqcznikiem 1 do niniejszego zapytama,
kosztorys oraz war1,oS6 w zakresie czgsci pierwszej przedmiotu zam6wienia,
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