PT-211/74 /2011

Katowice,2011-01-24

ZAPYTANIE OFERTOWE
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza
do złoŜenia oferty cenowej na wykonanie naprawy wyposaŜenia technologicznego I-go segmentu
przelewu burzowego zapory czołowej zbiornika Goczałkowice uszkodzonego podczas powodzi w
maju 2010 roku:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Zapora Goczałkowice ; ul. Jeziorna 86; 41-230 Goczałkowice
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00
Kierownik Zbiorników Goczałkowice-Kozłowa Góra – Andrzej Siudy - telefon: (32) 210-70-70
E-mail: zap@use.pl

Informacje o obiekcie:
Przelew powierzchniowy stanowią:
•
•
•

jaz stały składający się z trzech przęseł o szerokości w świetle 15,6 m, przy rzędnej korony
przelewów jazu stałego 255,95 m n.p.m ,
jaz ruchomy składający się również z trzech przęseł zamykanych zasuwami o wymiarach
12,0 x 5,0 m i rzędnej korony przelewów jazu ruchomego położonej na wysokości
252,00 m n.p.m ,
kanał odpływowy poniżej przelewu prowadzonego w kaskadzie z progów podpiętrzających
wodę w o szerokość 102,2 m.

Wydatek przelewu powierzchniowego wynosi Qp = 694,0 m3s-1.( przy Max PP)
Zakres prac:
a) naprawa układu pomiarowego obciążenia liny zespołu napędowego filara nr I (lub zmiana
metody pomiarowej),
b) naprawa układów pomiaru położenia i przekosu zasuwy,
c) przegląd i dostosowania układu sterowania napędów zasuwy do współdziałania z w/w
obwodami pomiarowymi, ( prawdopodobna konieczność wymiany instalacji)
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d) wprowadzenie zmian w obwodach sterowania dla zwiększenia niezawodności, skuteczności
działania i odporności na brak zasilania:
• wyposażenie w zasilacze buforowe 24 Vdc dla obwodów pomiarowych i sterowania,
• identyfikacji stanu granicznego położenia napędu ( LL),
• zastosowanie falowników dla zasilania napędów z kontrolą obciążeń, położenia napędów i
wzajemnej synchronizacji, pozostawiając dotychczasowe zasilanie jako rezerwowe,
• współdziałania napędów dla zachowania wymagań dopuszczalnych obciążeń i przekosu,
• wymiana sterownika wraz z oprogramowaniem do w/w funkcji,
• obniżenie napięć sterowania i separacja od sieci 400 Vac wraz z dostosowanie obwodów
sterowania do wprowadzonych zmian
e) uruchomienie cykli sterowania napędów zasuw (TEST, GÓRA, DÓL) w trybach sterowania R / A,
praca jednoczesna / niezależna obu napędów, … ( wymagana instalacja przegrody remontowej
poprzez ekipę płetwonurków i dźwigu 15 t)
f) uruchomienie i weryfikacja poprawności transmisji i rejestracji danych w ramach istniejącego
systemu nadzoru zapory,
g) Aktualizacja dokumentacji i oprogramowania.
Warunki do spełnienia dla oferenta:
1. Konieczność wizji w terenie celem rozpoznania uszkodzeń oraz zapoznanie się z systemem
sterowania zasuw – zał oświadczenie o wizji
2. Zgłoszenie robót budowlanych do właściwego terytorialnie organu administracji
architektoniczno – budowlanego ( Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
3. Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;
4. Zakres prac oraz od odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną
ofertową obejmują również:
- opracowanie organizacji robót,
- plan BIOZ,
- harmonogram robót,
- przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej
- ubezpieczenie umowy od szkód i odpowiedzialności cywilnej.
5. Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu planowanych robót, celem sprawdzenia
warunków związanych z wykonywaniem prac.
6. Uzgodnienie z Zamawiającym, przed przystąpieniem do prac , terminów, technologii i
organizacji robót, mając na uwadze, że prace powinny być prowadzone w sposób
zapewniający ciągła pracę obiektu.
7. Gwarancja – 2 lata
8. Termin wykonania – 4 miesiące od podpisania umowy
9.Oświadczenieo spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem
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Oferta winna zawierać co najmniej;


Nazwę i adres oferenta



Wartość oferty netto tylko w złotych polskich



Termin wykonania 4 miesiące od podpisania umowy



Termin waŜności oferty



Warunki reklamacji



Termin płatności wymagany przez Zamawiającego - 30 dni od daty wpływu faktury do
Przedsiębiorstwa

Oferta winna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę jej sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta winna być przesłana na adres:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19 , 40-026 Katowice
Wydział Technologii i Procesów Uzdatniania Wody

Termin złoŜenia ofert upływa w dniu 04.02.2011 r.

Oferty moŜna dostarczyć ;
1. Za pośrednictwem poczty
2. Kurierem
3. Telefaksem – (032) 6038 748
4. Osobiście
Informacji dotyczących oferty udziela pan Andrzej Siudy – kierownik zbiornika Tel 32 210-70-70, 692-441-353

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.
Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – waga 100%

Z wybranym dostawcą będzie zawarta umowa wg załączonego wzoru.
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Pytający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z Ŝadnej ze złoŜonych ofert, bez podania
przyczyny, jak równieŜ nie powiadamiania oferentów o wyniku postępowania.
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WZÓR UMOWY
Zawarta dnia ................... w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach,
ul. Wojewódzka 19, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy KRS
w Katowicach pod numerem 247533, NIP 638-012-87-88. Kapitał podstawowy
608 393 000,00 PLN – wpłacono w całości, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………

Zwanym dalej: ZLECENIODAWCĄ
a
……………………………………………………………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………..
Reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………...

Zwanym dalej: ZLECENIOBIORCĄ

§1
Przedmiot umowy :
naprawa wyposaŜenia technologicznego I-go segmentu przelewu burzowego zapory czołowej
zbiornika Goczałkowice uszkodzonego podczas powodzi w maju 2010 roku:

§2
Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonania
przedmiotu zamówienia

§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się przedmiot zlecenia wykonać w terminie 4 miesięcy od daty
podpisania umowy
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§4
Koszt wykonania :
Cena netto: …………………………..zł , słownie: …………………………………………………………
Cena brutto:…………………………………………………………………………………………………..
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół bez uwag podpisany przez przedstawicieli obydwu
stron.
NaleŜność za powyŜszą usługę płatna będzie w terminie 30 dni od wpływu faktury do
Przedsiębiorstwa.
§5
1. ZLECENIODAWCA moŜe naliczyć ZLECENIOBIORCY kary umowne:
•

Z tytułu opóźnienia w wykonaniu zlecenia,
w wysokości 3% wynagrodzenia brutto.

•

Z tytułu nie usunięcia w określonym terminie wskazanych braków lub innych uchybień
w wysokości 3% wynagrodzenia brutto za kaŜdy dzień opóźnienia.

za

kaŜdy dzień

opóźnienia

•

Za kaŜdy przypadek stwierdzonego braku lub uchybienia w wykonaniu umowy w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
2. ZLECENIODAWCA ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§6
1. ZLECENIODAWCA
moŜe
odstąpić
od
umowy
w
przypadku
opóźnienia
w wykonaniu umowy, przekraczającego okres 14 dni.
2. W przypadku nie usunięcia błędów, braków lub innych uchybień w wykonaniu umowy,
ZLECENIODAWCA moŜe zlecić wykonanie poprawek osobie trzeciej na koszt
ZLECENIOBIORCY.
§7
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać w wyniku realizacji niniejszej umowy jest
Sąd Rejonowy w Katowicach.
§9
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej
ze stron.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:
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……………………………………………………………..
Pieczęć firmowa Wykonawcy

GÓRNOŚLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A.
Ul. Wojewódzka 19, 40-026 KATOWICE

FORMULARZ OFERTOWY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/pełna nazwa Wykonawcy/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/dokładny adres siedziby Wykonawcy/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/organ rejestrowy oferenta i9 numer rejestru/

NIP:

……………………………………………….

REGON:

………………………………………………

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, składam niniejszą ofertę na:
„Wykonanie naprawy wyposażenia technologicznego I-go segmentu
przelewu burzowego zapory czołowej zbiornika wodnego
Goczałkowice uszkodzonego podczas powodzi w maju 2010 roku”
1. Cena oferty:
Netto………………….. zł,słownie………………………………………………………………………..
Brutto ……………….. zł,słownie…………………………………………………………………………
2. Termin wykonania: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

………………………………………
Data

……………………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej
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……………………………………………………………..
Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania
ofertowego, prowadzonego na podstawie § 36 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na:

„Wykonanie naprawy wyposażenia technologicznego I-go segmentu
przelewu burzowego zapory czołowej zbiornika wodnego
Goczałkowice uszkodzonego podczas powodzi w maju 2010 roku”

Oświadczam, że podmiot, który reprezentujemy spełnia niżej określone wymagania:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacj8i ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu
przepisów art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

……………………………
Data

…………………………………………………….
podpis osoby uprawnionej
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OŚWIADCZENIE O WIZJI

Oświadczam, że dokonałem wizji i zapoznałem się z obiektami, które będą stanowić
przedmiot zamówienia tj.:

„Wykonanie naprawy wyposażenia technologicznego
I-go segmentu przelewu burzowego zapory czołowej zbiornika wodnego
Goczałkowice uszkodzonego podczas powodzi w maju 2010 roku”

1. Potwierdzenie Zamawiającego

………………………………………………………….

2. Potwierdzenie Oferenta

…………………………………………………………

…………………………….
Data
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