Postępowanie nr 5//2019

Postępowanie w trybie konkursowym
na wykonanie rusztowania wsporników sprężonych
obiektu w Katowicach, ul. Mickiewicza 29
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie rusztowania
obejmującego dwie strony wsporników sprężonych umożliwiających przeprowadzenie badań
nieniszczących. W załączenie zdjęcie obrazujące usytuowanie wsporników na wieżach obiektu.
Do zabudowy rusztowaniami jest 16 elementów wsporników po 8 na wieży A i B.
Prosimy o ofertę w dwóch wersjach:
 obudowanie rusztowaniami dwóch elementów wsporników, a po wykonaniu badań
przemieszczenie na kolejne dwa i podobnie następne,
 obudowanie rusztowaniami ośmiu elementów wsporników na jednej wieży, a po wykonaniu
badań przeniesienie na wieżę sąsiednią.
Wsporniki znajdują się odpowiednio dla wieży A na wysokości 91,05 m, a na wieży B na
wysokości 81,55 m od poziomu ziemi.
Elementy wsporników podlegające obudowaniu są długości ok 7,4 m, wysokości od 2 m do 3 m
i szerokości od 1 m do 1,5 m. Górna płaszczyzna elementów wsporników znajduje się na
wysokości 8,05 m od poziomu dachu. W przypadku czterech wsporników na każdej wieży ich
końce na długości ok. 4 m wybiegają poza obręb dachu i znajdują się 11,4 m nad tarasami
technicznymi.
Pomosty do pracy powinny znajdować się po obu stronach wsporników na wysokości 1,2 m
poniżej górnej płaszczyzny na całej długości. Przy trzonie wieży na pomostach konieczne są
drabiny umożliwiające wejście na wsporniki przez osoby prowadzące badania.
Rusztowania powinny znajdować się możliwie bezpośrednio przy powierzchniach bocznych
elementów badanych.
Konstrukcja rusztowania powinna sięgać około 2 m powyżej pomostu, aby można było go
zabezpieczyć siatką w celu uniemożliwienia spadania przedmiotów i zapewnienia komfortu pracy
osób prowadzących badania.
Prace związane z budową rusztowań i przemieszczaniem ich elementów muszą być prowadzone
w taki sposób, aby nie zakłócały użytkowania obiektu przez najemców. Wszystkie prace musza
być prowadzone przez pracowników mających stosowne uprawnienia oraz technologiami
zgodnymi z obowiązującymi przepisami.
Przed złożeniem oferty konieczne jest zapoznanie się z obiektem, a w szczególności
z elementami podlegającymi obudowaniu oraz warunkami w ich otoczeniu.
Oferta powinna również zawierać:
1. Cenę netto + Vat za wykonanie przedmiotowych prac.
2. Opis organizacji prac uwzględniający niezakłócone i bezpieczne funkcjonowanie obiektu.
3. Czas realizacji od podpisania umowy.
4. Polisa ubezpieczeniowa.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie oznaczone napisem „oferta” oraz „numerem
postępowania” w biurze Spółki (pokój 172 lub 189) do dnia 28.03.2019 r.
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Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę
Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych pod nr tel. 32 207-21-82.

się

zwrócić

Oferta powinna być ważna, co najmniej przez 60 dni licząc od dnia 28.03.2019 r.
Katowice, 13.03.2019 r.
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