Warunki zapytania ofertowego
„Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy zadania pt.
„Remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej Ø 800 Bogdanka".

Firmy zainteresowane realizacją prac powinny składać oferty, w których należy podać :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szczegółowy opis proponowanej technologii naprawy
Referencje z realizacji prac w powyższej technologii.
Cenę netto realizacji zadania
Termin realizacji (zalecany termin realizacji-fakturowanie: do 30.06.2015 r.)
Warunki płatności (preferowane do 30 dni od daty otrzymania faktury).
Warunki gwarancji.

Zakres usługi powinien obejmować:







Czyszczenie zamulonego kanału posiadającego nieszczelności powodujące napływ
wód gruntowych,
Odkopanie i naprawa rozszczelnienia istniejącej kanalizacji deszczowej w odległości
ok. 1,5 m od jednej ze studni – dopuszcza się w tym przypadku metodę wykopową,
Remont istniejącego odcinka sieci kanalizacji deszczowej Ø 800 dowolną metodą
bezwykopową (L=45 m) z dopuszczeniem maksymalnego zredukowania średnicy do
poziomu Ø 650, przy czym remont należy wykonać po dokonaniu naprawy, o której
mowa w lit. b) niniejszego ustępu – mapa poglądowa odcinka kanalizacji stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków.
Wykonanie kinet w 3 studniach DN 1200,
wykonanie wszelkich prac, które nie są objęte zakresem określonym powyżej, a
których wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu
umowy.

Opis stanu istniejącego:
Przedmiotowy odcinek A-B sieci kanalizacji deszczowej Ø800 z rur betonowych
przeznaczony jest do remontu wraz z przynależnymi studniami 1;2;3 oznaczony został na
mapie poglądowej.
Łączna długość odcinka A-B wynosi ok. 45 m (długość odcinka miedzy studniami 1-2
wynosi L=17,5 m, długość odcinka miedzy studniami 2-3 wynosi L=27 m). W okolicy 1,5 m
od studni nr 1 prawdopodobnie istnieje rozszczelnienie rurociągu, które należy naprawić
(dopuszczalna metoda wykopowa), przedprzystąpieniem do prac modernizacji rurociągu
metodą bezwykopową. W zakresie usługi należy również wykonać kinety w studniach 1;2;3;.
Zagłębienie rurociągu: 4-6 m

Powyższy opis i mapa poglądowa mają charakter informacyjny i nie mogą być
podstawą do wnioskowania w trakcie realizacji o roboty dodatkowe. Wskazane
przeprowadzenie wizji lokalnej i ewentualne dodatkowe uszczegółowienie prac
z zamawiającym.
Termin złożenia oferty: do 18.05.2015 r. godz. 12.00
Podstawą wyboru oferty będzie cena oraz referencje z realizacji prac w proponowanej
technologii.
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia
postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega
zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postepowania,
tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji
prac.

Osoba kontaktowa:
Marek Syta, tel. 603 396 463, (81) 44-31-127, E-Mail: syta@lebog.com.pl
Weronika Florysiak, tel. (81) 44-31-126, E-Mail: florysiak@lebog.com.pl
WacławJaglarz, tel. (81) 44-31-126, E-Mail: jaglarz@lebog.com.pl

Załącznik:
1. Mapa poglądowa odcinka kanalizacji.

