Wysogotowo, 20.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO-KR-1/2020
1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest budowa gazociągów średniego ciśnienia na terenie miasta
Krośniewice (pow. kutnowski, woj. łódzkie) w ulicach: Łęczycka, Targowa, Sikorskiego, Mazowiecka,
Słowackiego, Konopnickiej, Zachodnia, Polna o łącznej długości 2167 m, w tym:
- gazociąg G-1_PE90 o długości 177,0 m,
- gazociąg G-1.1_PE63 o długości 306,0 m,
- gazociąg G-2_PE63 o długości 943,5 m,
- gazociąg G-2.1_PE63 o długości 101,0 m,
- gazociąg G-2.2_PE63 o długości 156,5 m,
- gazociąg G-2.3_PE63 o długości 77,0 m,
- gazociąg G-2.4_PE63 o długości 136,0 m,
- gazociąg G-2.5_PE63 o długości 64,0 m,
- gazociąg G-2.6_PE63 o długości 116,5 m,
- gazociąg G-2.7_PE63 o długości 89,5 m,
oraz budowa przyłączy PE32 w ww. ulicach o łącznej długości 291 m, w tym:
- ul. Targowa 8, dz. 281 o długości 6,0 m,
- ul. Targowa 17, dz. 128/11 o długości 1,0 m,
- ul. Targowa 19A, dz. 149/1 o długości 13,0 m,
- ul. Targowa 21, dz. 127 o długości 14,0 m,
- ul. Targowa 22, dz. 198/2 o długości 5,0 m,
- ul. Targowa 27, dz. 122 o długości 50,0 m,
- ul. Targowa 29, dz. 119/2 o długości 37,0 m,
- ul. Sikorskiego 2A, dz. 128/13, 128/16 o długości 15,0 m,
- ul. Sikorskiego 5, dz. 84, 85 o długości 14,0 m,
- ul. Mazowiecka 5A, dz. 112/2 o długości 1,0 m,
- ul. Słowackiego 8, dz. 107 o długości 14,0 m,
- ul. Słowackiego 10, dz. 106 o długości 14,0 m,
- ul. Słowackiego 10A, dz. 105 o długości 14,0 m,
- ul. Słowackiego 13, dz. 97/1 o długości 1,0 m,
- ul. Słowackiego 14, dz. 103 o długości 17,5 m,
- ul. Słowackiego 15, dz. 97/2 o długości 1,0 m,
- ul. Konopnickiej 3, dz. 138 o długości 10,0 m,
- ul. Zachodnia 2, dz. 83 o długości 14,0 m,
- ul. Zachodnia 3, dz. 75 o długości 1,0 m,
- ul. Polna 6, dz. 315 o długości 19,0 m,
- ul. Polna 11, dz. 271 o długości 7,0 m,
- ul. Polna 13, dz. 270 o długości 7,0 m,
- ul. Polna 25, dz. 264 o długości 7,0 m,
- ul. Poznańska 35, dz. 72/4 o długości 8,5 m.
Zakres sieci gazowej oraz przyłączy objętych zapytaniem ofertowym wskazany jest na mapach,
stanowiących załączniki nr 3 oraz 4 do zapytania.
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2. Sieć gazowa stanowiąca przedmiot zapytania objęta jest decyzją pozwolenia na budowę nr 70/2018 z
dnia 22.02.2018 r. wydaną przez Starostę Kutnowskiego.
3. Zakres zapytania obejmuje kompletne wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do
użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami,
a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zapytania, które
w szczególności obejmują:
a. Wytyczenie geodezyjne trasy gazociągu i przyłączy,
b. Wykonanie wykopów dla budowanych rurociągów, układów technologicznych, kabli oraz
w miejscach włączeń do istniejącej sieci gazowej,
c. Roboty montażowe:
- łączenie rur PE metodą zgrzewania doczołowego oraz zgrzewania elektrooporowego,
- ułożenie kabla sygnalizacyjnego,
- ułożenie taśmy ostrzegawczej,
- montaż punktów gazowych dostarczonych przez Zamawiającego,
d. Czyszczenie gazociągów i przyłączy,
e. Wykonanie prób wytrzymałości i szczelności,
f. Wykonanie podłączeń do czynnej sieci gazowej,
g. Zasypanie wykopów wykonanych rurociągów i układów technologicznych,
h. Uporządkowanie terenu,
i. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej.
4. Przedmiot zapytania powinien być wykonany zgodnie z zapytaniem ofertowym i załącznikami
do niego, w szczególności zgodnie z:
a. Projektem budowlanym zatwierdzonym przez właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej,
b. Decyzją pozwolenia na budowę nr 336/2018 z dnia 12.06.2018 r. wydaną przez Starostę
Kutnowskiego,
c. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
d. Projektami budowlanymi przyłączy gazowych,
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich prac, w tym robót budowlanych niezbędnych
do wykonania przedmiotu zapytania, choćby prace te nie były wprost określone w dokumentacji
projektowej będącej załącznikiem do zapytania. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania,
utrzymania i likwidacji w szczególności robót tymczasowych niezbędnych dla realizacji przedmiotu
zapytania.
6. Wykonawca zapewnia na własny koszt wszelkie materiały, urządzenia i maszyny oraz osoby
i podwykonawców niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania.
7. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy na kompleksowe wykonanie prac
budowlano-montażowych, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
8. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w wersji elektronicznej na adres:
martyna.kanty@duon.pl w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 03.09.2020 r.
9. Termin realizacji przedmiotu zapytania – nie później niż 18.12.2020 r. Realizacja przedmiotu zapytania
zostanie uznana za zakończoną wraz z dokonaniem protokolarnego odbioru końcowego
potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
10. Wykonawca powinien zaoferować całkowitą cenę ryczałtową netto za wykonanie przedmiotu
zapytania oraz termin wykonania przedmiotu zapytania.
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11. Stawka podatku VAT będzie uwzględniana zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
wg stanu na dzień wystawienia faktury.
12. Załączniki do zapytania ofertowego znajdują się na stronie intenetowej Zamawiającego
http://www.duon.pl/przetargi w zakładce „Zapytanie ofertowe ZO-KR-1/2020”.

Sprawę prowadzi: Martyna Kanty, tel. (61) 664 18 61, 697 690 143, e-mail: martyna.kanty@duon.pl
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Projekt budowlany pn. „Budowa sieci gazowej śr/c na terenie miasta Krośniewice – etap II”.
Załącznik nr 2 - Decyzja pozwolenia na budowę nr 70/2018 z dn. 22.02.2018 r. wydana przez Starostę
Kutnowskiego.
Załącznik nr 3 – Plany zagospodarowania terenu projektowanych przyłączy gazowych.
Załącznik nr 4 – Mapa z zakresem sieci gazowych objętych zapytaniem ofertowym.
Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Załącznik nr 6 – Umowa na kompleksowe wykonanie prac budowlanych – wzór.
Załącznik nr 7 – Formularz ofertowy.
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