
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pompowni sanitarnej w istniejącym 
zbiorniku nieczystości ścieków sanitarnych (w istniejącym szambie) w Ośrodku 
Radiolokacyjnym w Gdańsku. 

2. Zakres prac. 
a/   Wyposażenie istniejącego szamba w pompownię wraz z niezbędnym 
orurowaniem (stopa, prądownice, zawór zwrotny,   
zawór odcinający, pływaki) 
b/   Materiały: stopa, prądownice-stal nierdzewna, zawór odcinający, zawór zwrotny, 
orurowanie ze stali nierdzewnej, przejście  

                  kołnierzowe do PE. 
c/   Wykonanie otworu i montaż włazu, wykonanie przepustu kablowego. 
d/   Wykonanie i montaż włazu ze stali nierdzewnej. 
e/   Wykonanie i montaż szafy sterującej (IP66 podwójne drzwi tworzywo). 
f/    Wyposażenie w łączniki pływakowe szt. 4 
g/  Wykonanie i montaż podstawy do szafy sterującej na płycie betonowej 
h/  Ułożenie zasilania do szafy sterujące  dług. ok. 75mb. wraz z przewodem YKY 
5x2,5mm2 ok. 60mb, (przewód ułożony w      

                 rurce PCV za pomocą uchwytów na ścianie do wysokości 3 m.  
i/   Dostawa pompy wraz a auto złączem 
j/   wykonanie rozruchu i przekazanie do eksploatacji 
k/  Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej wraz z 
niezbędnymi pomiarami 

 

Ogłoszenie na wykonanie pompowni sanitarnej w istniejącym zbiorniku nieczystości ścieków 
sanitarnych (w istniejącym szambie) w ośrodku radiolokacyjnym na lotnisku Gdańsk-
Rębiechowo ul. Słowackiego 196 o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro 
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r  Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz. U. z 
2007r. nr 223, póz. 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

 
3. Dodatkowe informacje . 
Wskazane jest przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem OR Gdańsk. W celu 
uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Dyżurnym Technikiem pod 
numerem: 583407415 

     4.   Oferta powinna zawiera ć: 
-  koszt netto oraz brutto całości  prac,  
-  termin wykonania , 
-  okres  gwarancji, 
-  termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty, 
-  aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności, 
-  kopię Regonu, 
-  zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 
 

Oferty prosimy składać do dnia 10.02.2012r. na nasz adres 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  z dopiskiem AZRE, 02-147  Warszawa, ul. Wieżowa 8, 
nr. faxu  (022) 574-61-19  lub pocztą elektroniczną  i.korybut@pansa.pl  
Dodatkowe informacje 22 574 63 33. 


