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Pszczółki, 20.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowaną realizacją inwestycji pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w
Pszczółkach proszę o złożenie oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w
zakresie branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej. Inwestycja będzie realizowana w trybie
zaprojektuj i wybuduj.
Ogólny zakres robót obejmuje:
 opróżnienie reaktorów A i B z piasku z zalegających osadów i zagospodarowanie ich zgodnie
z zaleceniami ustawy o odpadach, demontaż istniejącego wyposażenia
 wykonanie remontu reaktorów biologicznymi A i B, poprzez zabezpieczenie powierzchni
ścian, dna i górnej powierzchni murów mineralną zaprawą powłokową chemoodporną do
pionowych i poziomych powierzchni, wodoszczelną i mrozoodporną, o dużej wytrzymałości
mechanicznej
 wymianę pomp, mieszadeł i wymiana systemu napowietrzania w reaktorze biologicznym A i
B na napowietrzanie drobno- pęcherzykowe.
 doposażeniem istniejącej stacji dmuchaw o jedną dmuchawę
 wymianę urządzeń służących do napowietrzania i mieszania osadu nadmiernego w komorze
stabilizacji tlenowej osadu
 modernizację prasy do odwadniania osadu w celu zwiększenia jej wydajności poprzez zmianę
lokalizacji i wydajności pompy nadawy, wymianę taśm filtracyjnych, pneumatycznej
instalacji naciągu taśmy oraz systemu dysz płuczących.
 wymianę zasuw dopływu i spustu ścieków z komory A i B, w C należy zautomatyzować
ręczną zasuwę spustu wraz z podłączeniem jej do systemu sterowania
 podłączenie nowo zainstalowanych urządzeń, zasuw, napędów, pomp i dmuchaw do systemu
sterowania i monitoringu znajdującego się w budynku dyspozytorni
 podłączenie urządzenia sitopiastkownika, prasy do odwadniania osadu oraz pomp w
pompowni ścieków do systemu sterowania i monitoringu
 wykonanie niezbędnej wymiany instalacji elektrycznej, wymiana istniejących rozdzielnic RG
i T0 na RST, oraz rozbudowa rozdzielnicy SZS,
 wymianę wentylacji mechanicznej w budynku technicznym,
 wykonanie remontu budynku dyspozytorni o kubaturze 198 m3 i powierzchni zabudowy 40,5
m2,
 wykonanie remontu budynku technicznego o kubaturze 280 m3 i powierzchni zabudowy 72
m2,
 wymianą skorodowanych stalowych elementów ( barierek, pomostów, schodni itp.) na
elementy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
 demontaż wyłączonych z użytkowania wyeksploatowanych urządzeń w tym, zasuw, napędów,
pomp, elementów kanałów, sita ślimakowego z budynku technicznego,
 przeprowadzenie rozruchu hydraulicznego, mechanicznego i technologicznego wraz z
opracowaniem dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
 uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej
oczyszczalni.

Zamawiający
wymaga,
aby
każdy
inspektor
posiadał
doświadczenie
przy
budowie/przebudowie/modernizacji min. 2 oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 1000m3/dobę.
Wraz z ofertą należy złożyć wykaz inspektorów, którzy będą nadzorować realizację zadania wraz z
wykazem wymaganego doświadczenia zawodowego.
Program funkcjonalno-użytkowy znajduje się w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w pokoju nr 16 oraz
jest do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy.
Planowany termin realizacji zadania: od maja 2017r. do 30 maja 2018r., w tym wykonanie
dokumentacji projektowej do 31.08.2017r.
Wartość szacunkowa inwestycji wynosi: 2.020.794,45zł brutto.
Proszę o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2017r.
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