Gdańsk, 23.04.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Przedsiębiorstwo „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym
pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego wykonanie prac
remontowych piaskownika na oczyszczalni ścieków w Siarkopol Gdańska S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca realizacji Zamówienia obejmującego wykonanie prac remontowych piaskownika na
oczyszczalni ścieków w Siarkopol Gdańska S.A.

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.

„Siarkopol” Gdańsk S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu - którego przedmiotem jest
realizacja Zamówienia obejmującego wykonanie prac remontowych piaskownika na
oczyszczalni ścieków w Siarkopol Gdańska S.A..

2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2019 r. do godz. 10.00.
3. Zamawiający nie dopuszcza:
3.1 składania ofert częściowych;
3.2 składania ofert wariantowych;
3.3 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
4. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich
spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania
ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.siarkopol.gda.pl.
5. Dane Zamawiającego:
„Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna , adres: 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego
12. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000045354, NIP: 583000-11-26, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego – 52 245 000 zł.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Rafał Cichosz, tel. 606 789 043
e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl
7.

Dokładny adres do korespondencji:
„Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna , adres: 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego
12.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych – zgłoszenie.
1.2. Wykonanie prac remontowych zgodnie z dokumentacją pierwotną oraz
technologią przedstawioną przez Siarkopol Gdańsk S.A.

2.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI JEGO WYKONANIA I
ODBIORU OKRESLAJĄ:

2.1.

Wytyczne funkcjonalno-użytkowe:

2.1.1. Stan obecny:
Oczyszczalnia ścieków Siarkopol Gdańsk S.A oparta jest na technologii opracowanej
w latach 70-tych ubiegłego wieku. Ścieki technologiczne wpływają grawitacyjnie
kolektorem

do

oczyszczalni

mechaniczno-chemicznej.

Jednym

z

obiektów

technologicznych oczyszczalni mechanicznej jest komora krat oraz piaskownik.
Komora krat jest konstrukcyjnie zespolona z piaskownikiem o przepływie poziomym.
W Urządzeniu wydzielone są trzy równoległe komory przepływu ścieków. Na każdej
komorze zainstalowane są kraty o prześwicie 20 mm. Część środkowa piaskownika
posadowiona jest niżej i ma najmniejszą szerokość – 0,75 m. Służy do czyszczenia
ścieków przy nominalnym napływie. Przy zwiększonym napływie uruchamiane są
wyżej posadowione komory zewnętrzne o szerokości – 1,55 m każda. Przed
piaskownikiem znajduje się przegroda umożliwiająca ułożenie mat sorpcyjnych.
Piaskownik ma bezpośrednie połączenie z pompownią ścieków surowych. Na końcu
piaskownika zainstalowany jest system dozowania mleczka wapiennego.
2.1.2. Planowany zakres prac:
- remont komory krat,
- wykonanie oraz montaż nowych krat – stal kwasoodporna,
- remont 3 komór piaskownika wraz z komorą zrzutową przyległej do pompowni,
- wykonanie grodzi - zastawek zamykających poszczególne komory piaskownika,
- wykonanie nowej rynny dozowania oraz rozprowadzania mleczka wapiennego – stal
kwasoodporna
- wykonanie obarierowania ochronnego w koło komory krat oraz piaskownika – stal
nierdzewna A2

2.1.3. Technologia naprawy:
Etap I:
1. Demontaż starych barierek zabezpieczających,
2. Rozbiórka okładziny klinkierowej ścian,
3. Rozbiórka chodników z płyt chodnikowych wokół piaskownika,
4. Odkopanie ścian na głębokość 0,5m,
5. Zasypanie ścian z zagęszczeniem gruntu,
6. Usunięcie, poprzez skucie ścian komory środkowej,
7. Usunąć odkuć skorodowaną, luźną lub uszkodzoną warstwę na głębokość
minimum 30-40 mm tak aby możliwe było wykonanie nowej zewnętrznej naprawy,
8. ocenić stan podłoża betonowego, zinwentaryzować rysy i pęknięcia oraz dalsze
ślady mogące świadczyć o korozji,
9. oczyścić metodą strumieniowo-ścierną np. przez hydropiaskowanie lub
piaskowanie powierzchnię betonu. Jeżeli w wyniku kucia nastąpiło odsłonięcie
zbrojenia dokuć je tak aby możliwe było nałożenie powłoki antykorozyjnej i oczyścić
je z rdzy przez piaskowanie,
10. Wywóz i utylizacja gruzu,
Etap II:
1. Wklejenie kotew ścian komory środkowej,
2. Zaszalować (szalunek systemowy) oraz wykonać zbrojenie siatką zbrojeniową o
średnicy 15mm, o oczku 15 cm nowe ściany komory środkowej. Siatkę należy
trwale powiązać z istniejącą konstrukcją piaskownika,
3. Wklejenie kotew na ścianach komór zewnętrznych piaskownika oraz komory krat
co 50 cm, długość 15 cm,
4. Wykonać zbrojenie ścian siatką fi 10, rozkład 15cmx15cm,
5. Szalowanie ścian zewnętrznych – szalunek systemowy,
6. Wykonać zbrojenie oczepu, fi 10 strzemiona,
7. W przypadku wystąpienia dylatacji należy wykonać montaż taśm waterstop w
przerwach dylatacyjnych ścian;
8. Prace betoniarskie zewnętrznych ścian przy użyciu pompy - przyjęto 15cm
grubości, beton C30,

9. Prace betoniarskie ścian komory środkowej przy użyciu pompy - przyjęto beton
C30,
10. Demontaż szalunków,
11. Przygotowanie podłoża pod powłokę MC-Bauchemie - Ombran FT, zdjęcie
mleka cementowego poprzez mycie wysokociśnieniowe,
12. Nałożenie powłoki MC-Bauchemie - Ombran FT, gr. min. 4mm zgodnie z
przewidziana technologią,
13. Pielęgnacja powłoki.
Wszelkie zmiany dotyczące rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie w
szczególności dotyczące konstrukcji mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą
Zamawiającego. Zmiany muszą być zgłoszone przed składaniem ofert wykonawczych.
2.2. Warunki szczególne wynikające z lokalizacji i specyfiki przedmiotu Zamówienia:
W zakresie warunków bezpieczeństwa pracy:
1) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany odbyć szkolenie z zakresu
bhp i ppoż. na czynnym obiekcie i przestrzegać ich w trakcie realizacji Robót.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1 Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu Zamówienia wynosi: 60 dni od dnia zawarcia
Umowy do dnia zgłoszenia Robót do odbioru końcowego znajdujących się w takim stanie,
że zgodnie z Umową upoważnia to Wykonawcę do dokonania takiego zgłoszenia.
3.2 Jako datę zawarcia Umowy przyjmować się będzie datę podpisania Umowy przez obie
Strony. W przypadku składania podpisów przez Strony w różnych datach, za termin
zawarcia uważać się będzie datę, w której podpisy złożyła ostatnia Strona Umowy.

4. PODWYKONAWCY
4.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców.

5.

WIZJA LOKALNA
1. Na potrzeby przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest – pod rygorem
wykluczenia z Postępowania – do sprawdzenia warunków realizacji, poprzez
przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej w obecności wyznaczonego
pracownika Siarkopolu Gdańsk wraz z potwierdzeniem jej odbycia. W przedmiotowej
sprawie należy skontaktować się z Panem Rafałem Cichoszem.

6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
6.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowano
najniższą cenę ofertową netto, podaną jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto
Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zamówienia.
6.2 Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego
środki odwoławcze.
7. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
7.1 Oferty należy złożyć droga elektroniczna na adres: rcichosz@siarkopol.gda.pl lub
osobiście w siedzibie Zamawiającego: „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna, 80-601
Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12.
7.2 Oferty złożone po terminie składania ofert wskazanym w Dziale I pkt 2 nie zostaną
rozpatrzone .

8.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
8.1

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.2

Na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o kolejne 30 dni.

Załączniki:
1. Projekt konstrukcyjny komory odstojnika

