
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Zamkowa 27, 29, 31, 62-020 Swarzędz
Data 05.07.2016r.
Temat Naprawa sieci kanalizacyjnej
Numer oferty Z29/02/2016

Szanowni Państwo,

Wspólnota  Mieszkaniowa  Właścicieli  Nieruchomości  ul.  Zamkowa  27,  29,  31  w  Swarzędzu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac polegających
na usunięciu starej sieci kanalizacyjnej między studniami S1 a S2 na odcinku 15-19mb i położeniu
nowej  instalacji  kanalizacyjnej  w  celu  udrożniania  przepływu  pomiędzy  tymi  studniami  w  niżej
wymienionym zakresie:

1. zabezpieczeniu miejsca prac wraz z zamknięciem części chodnika oraz parkingu
2. wypompowanie odpadów ze studni S2 w celu usunięcia wody
3. rozebranie elementów utrudniających i blokujących pracę tj. drewnianych ogrodzeń oraz

część chodnika i parkingu z kostki brukowej,
4. wykonanie przy budynku głębokiego wykopu (około 4m) o długości 15-19 mb z użyciem

zapór z uwagi na prace blisko budynku
5. wymiana starej instalacji na nową sieć kanalizacyjną z użyciem rur PCV lita o grubości

ścian 5,9 mm.
6. Przyłączeni  kanalizacji  do  już  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej  poprzez  zamontowanie

adaptera kanalizacyjnego
7. wymiana gruntu w obrębie ułożonej nowej sieci (żwir)
8. wykonanie nagrania kamerą inspekcyjną, nowej sieci do momentu przyłącza
9. przywrócenie  gruntu  powierzchniowego  do  stanu  pierwotnego  wraz  z  zagęszczeniem

terenu w nitce wykopu
10.wymiana gruntu w obrębie wykonanych prac budowlanych łącznie z usunięciem starego

trawnika i wysianiem nowej trawy
11.ułożenie kostki w zakresie rozebranej części chodnika i parkingu, przywracając do stanu

pierwotnego
12.wywóz i utylizacja gruzu, nadmiaru ziemi itp.
13.  naprawa studzienki S1:
• rozebranie starego dna studzienki
• wybranie wypłukanego gruntu oraz innych zanieczyszczeń
• wykonanie podsypki pod nowe dno wraz z zagęszczeniem gruntu
• wykonanie  podsypki  pod  betonem  w  celu  utwardzenia  podstawy  gruntu  oraz

zabezpieczenia przed osiadaniem
• wykonanie  nowego  betonowego  dna  studni,  z  wyprofilowaniem  przepływów  rur,

uformowaniem kształtu i spadu
• zabezpieczenie  betonu  płynnym  środkiem  w  celu  ograniczenia  przepłukiwania  betony

przez odpad płynny

Uwaga: 
1. Proszę  podać  koszt  robocizny,  sprzętu  oraz  materiału  niezbędnego  do  wykonania  wyżej

wymienionych prac.
2. Oferta musi zawierać informacje:
• jaki będzie okres gwarancji
• potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

Termin przesyłania ofert: do 26.07.2016 r.

Oferty prosimy kierować :
• drogą mailową: inspektor działu technicznego: joanna.liput@palatyn.pl   
• osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

mailto:joanna.liput@palatyn.pl


Miejsce realizacji zamówienia: ul. Zamkowa 27, 29, 31 w Swarzędzu

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień  oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Joanna Liput
tel. 508 352 181
joanna.liput  @palatyn.pl

mailto:joanna.liput@palatyn.pl
mailto:joanna.liput@palatyn.pl


SCHEMAT ROZMIESZCZENIA STUDNI S1 I S2



DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

     Fot. 1 -  Studzienka S1

  



     Fot.2 - Studzienka S2



     Fot. 3 – Widok terenu (w kierunku studni S1)



     Fot. 4 – Widok terenu (w kierunku studni S2)


