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Kwidzyn, 07.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedsiębiorstwo Wodociągowo -Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Miedzianej i 3-go Maja w Kwidzynie
metodą bezwykopową zakres robót przedstawiono w opisie technicznym .
Powyższy zakres robót będzie realizowany zgodnie z opisem technicznym. W zakresie pt. „Wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Miedzianej i 3-go Maja w Kwidzynie metodą bezwykopową”
Zamawiający zastrzega, iż przy realizacji zakresu robót będących przedmiotem zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wskazanych materiałów zgodnie z opisem technicznym oraz wytycznymi Inwestora.
Wycenę należy sporządzić na podstawie opisu technicznego oraz inspekcji TV dostępnej do wglądu w siedzibie
zamawiającego i wizji lokalnej. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na
ewentualne różnice pomiędzy opisem, a robotami wykonanymi w rzeczywistości.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest Wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Miedzianej i 3-go Maja w Kwidzynie metodą bezwykopową wraz z remontem 1 studni o głębokości 4,5 m metodą renowacji
z wykorzystaniem wykładzin z chemoodpornych powłok mineralnych. W ul. 3 –go Maja należy przewidzieć prawdopodobną zmianę średnicy spowodowaną zmianą materiału z rury kamionkowej na żeliwną (przejście przez tory kolejowe)
oraz dwukrotną zmianą materiału z rury kamionkowej na PVC/PE (naprawa po awarii).
Ogólne wymagania dotyczące Robót.
1. Czyszczenie i przygotowanie kanału do renowacji ,
2. Kontrolna inspekcja TV po czyszczeniu,
3. Frezowanie wystających przykanalików i korzeni,
4. Usunięcie innych przeszkód ,
5.Otwarcie przyłączy po instalacji rękawa, oraz montaż tzw. kapeluszy
6. Kontrolna inspekcja TV po zamontowaniu rękawów
Rękawy powinny być wykonane z tkaniny z włókna szklanego nasączone żywicą poliestrową utwardzoną promieniami
UV i/lub z tkaniny nasączonej żywicą epoksydową utwardzoną wysoką temperaturą za pomocą pary wodnej lub wody,
wg następujących wymagań:
a)
nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione
wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,
b)
barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem
odcienia i intensywności,
c)
sztywność obwodowa nie mniejsza niż 4kN/m2
d)
krótkotrwała wytrzymałość na zginanie (naprężenie zginające krótkotrwałe) nie mniejsza niż 250 MPa
e)
krótkotrwała wzdłużna wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 100 MPa
f)
odporność chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°,
g)
odporność na ścieranie nie wyższa niż 0,05 mm na 100 000
h)
wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,
i)
przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa,
j)
szczelność kanału po renowacji,
k)
zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni kanału.
Ulica Miedziana – Kanalizacja deszczowa
Długość kanalizacji 232 mb
Materiał/średnica: beton/400mm
Występujące włączenia na tzw. Trójnik – konieczność montażu” kapeluszy”
Ulica Miedziana – Kanalizacja sanitarna
Długość kanalizacji 53 mb
Materiał/średnica: kamionka/200mm
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Remont studni: 1 szt. gł. 4,5 m
Ulica 3-go Maja– Kanalizacja sanitarna
Długość kanalizacji 266 mb
Materiał/średnica: kamionka/300mm, żeliwo/300 (orientacyjna), wstawka PVC/300 (orientacyjna)
Występujące włączenia na tzw. trójnik
Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następujących kryteriów:


Cena: 100%

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.
ul. Sportowa 29
82-500 Kwidzyn
e-mail biuro@wodociagikwidzyn.pl
w terminie do dnia 22 grudzień 2017 r. do godz. 8.30 w pok. Nr.1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania wiedzy
i doświadczenia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum jedną tożsamą robotę budowlaną.
Powierzenie całości lub części robót podwykonawcom wymagać będzie, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody
Zamawiającego.
W przypadku oferty Konsorcjum, Lider Konsorcjum zapewni prowadzenie danego rodzaju robót przez Partnera
posiadającego udokumentowane doświadczenie w tym zakresie.
Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć:
a) stosowne referencje lub inne dokumenty bezspornie potwierdzające należyte wykonanie wskazanego wyżej
zakresu robót.
b) wypełniony (wyceniony) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie opisu i dostępnej inspekcji TV
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

d) oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego, nie ogłoszono jego
upadłości oraz, że przeciwko niemu nie toczy się postępowania egzekucyjne.
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f)

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych załączników spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w zapytaniu ofertowym
w zakresie kompletności i jakości oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu
faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcę do
wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, pod rygorem pozostawienia oferty bez
rozpoznania.
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Nie będą rozpatrywane oferty, nie spełniające wymagań niniejszego zapytania, w tym w szczególności oferty Wykonawców, których doświadczenie w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje należytego wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości złożonych przez Wykonawców
dokumentów i oświadczeń.
Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Wykonawcę na realizację przedmiotu zapytania ofertowego.
Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu
na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa a
także gdy okaże się to konieczne do zagwarantowania prawidłowej realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.
Szczegółowe postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (Zał.
A).
Ewentualne pytania proszę przekazać pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego Osobą
wskazaną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest p. Andrzej Krawczyk Tel 55 279 33 19 w 35, e-mail
biuro@wodociagikwidzyn.pl
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