Załącznik nr 2
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Bogdanka dnia 19.03.2014 r.
WARUNKI PRZETARGU
I.
Przedmiot warunków udziału w postępowaniu.
Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest :
Zakup materiałów do bezwykopowej wymiany przewodów kanalizacyjnych w Bogdance
metodą burstliningu i shortliningu w systemie wykorzystania krótkich modułów rurowych
- moduł rurowy KMR Burstlining o wymiarach Dz 200x9,6x580, SDR21, długość
modułu L= 580 mm - 250 szt. modułów
- moduł rurowy KMR Shortlining o wymiarach Dz 315x9,2x580, SDR 34, długość
modułu L= 580mm - 112 szt. modułów
Dostawca do wykonania modernizacji sieci kanalizacyjnej za pomocą burstliningu i
shortliningu dostarczy bezpłatnie niezbędny sprzęt na czas trwania wymiany w postaci
głowicy kruszącej z oprzyrządowaniem dla modułów rurowych o średnicy dz 200,
wciągarki linowej z oprzyrządowaniem bez agregatu prądotwórczego.
- Realizacja zamówienia do 18.04.2014 r.(dostawa)
- planowane terminy wykonywania modernizacji sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem
w/w sprzętu przez dostawcę.
- szczegółowe wymagania techniczne zostały określone w załączonym opisie przedmiotu
zamówienia.
II.
Wymagania techniczne.
Wykonawca winien dostarczyć materiały o niekwestionowanej jakości, określonej w załączonym
opisie przedmiotu zamówienia i odpowiadające wymogom wynikającym z obowiązujących
przepisów prawnych, atesty, lub świadectwa jakości, muszą spełniać wymagania zawarte w
przedmiotowych normach lub aprobatach technicznych np. AT-15-8566/2011 posiadać
odpowiednią Opinię Techniczną Głównego Instytutu Górnictwa.
Wymagania dla modułów KMR Shortlinning:
Dostarczone moduły renowacyjne KMR z rur PCV-U o wymiarach Dz x9,2x580,SDR34
łączonych na uszczelkę profilową, długość montażową 500 mm i sztywności obwodowej SN8 co
odpowiada rurze typu ciężkiego. Krótkie moduły rurowe PVC-U, powinny posiadać następujące
parametry – ścianka konstrukcji litej wykonana z PVC-U, sztywność obwodową krótkich
modułów PVC-U
wynosi minimum 8 kN/m2 , konstrukcja powinna być zdolna do
samodzielnego przenoszenia obciążeń zewnętrznych jak i wewnętrznych, długość modułu 58 cm.
Krótkie moduły rurowe muszą posiadać ważną aprobatę techniczną ITB.
Wymagania dla modułów KMR Burstlining:
Modernizacja kanalizacji zostanie przeprowadzona za pomocą kruszenia istniejących odcinków
sieci kanalizacji sanitarnej – metodą burstliningu krótkimi modułami rurowymi PVC-U
łączonych na uszczelkę profilową, o średnicy dz 200 SDR21 o grubości ścianki 9,6 mm i

długości montażowej 53 cm (całkowitej długości 58 cm) i sztywności obwodowej SN 32,
aprobatę techniczną ITB.

III.
Sposób składania oferty.
Oferta powinna być złożona w zalakowanych lub opieczętowanych kopertach w terminie do
07.04.2014 r. do godz.12 w siedzibie Spółki opisanych w następujący sposób:
Nazwa firmy/pieczęć/aktualny telefon, fax, e-mail
Przetarg na dostawę modułów rurowych KMR Shortining i modułów KMR Burstlining
W skład oferty winny wchodzić :
 Odpis z KRS,
 Koszt realizacji zamówienia
 Oświadczenie, że koszt określony w ofercie może podlegać/nie podlega negocjacjom
w trakcie postępowania i nie ulegnie w czasie obowiązywania umowy.
 Termin (ilość dni od daty otrzymania faktury) i sposób płatności.
 Termin dostawy
 Określenie czasu obowiązywania oferty od dnia jej złożenia,
 Warunki gwarancyjne
 Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy i przystępuje
do postępowania na warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
 Oświadczenie dostawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zadania.
IV.
Wymagania pozostałe
1. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, tj.:
a) osoby wchodzące w skład organu zarządzającego, wymienione w rejestrze handlowym
dla danego rodzaju osób prawnych,
b) właściciela firmy wymienionego w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (osoby fizyczne) lub wszystkich właścicieli (spółki cywilne),
c) osoby upoważnione przez w/w organy lub właścicieli,
d) wszystkie dokumenty i oświadczenia winny zostać złożone przez oferenta w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osoby upoważnione do
reprezentowania oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji
Uwaga:
Podpisy powinny być złożone w kolorze innym niż czarny.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, ewentualne dokumenty sporządzone w innym
języku wymagają załączeniu również ich tłumaczenia.
3. Oferta nie podlega zwrotowi.

4. Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko
wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy na realizację prac.
V.

Ramowy projekt umowy.

Projekt umowy w załączeniu, szczegóły i ewentualne drobne zmiany do uzgodnienia w trakcie
negocjacji.
VI.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu
be z wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

