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Łomianki, dnia 05 lutego 2018 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o,o,, z siedzibą w Łomiankach, przy ul, Rolniczej 244,

05-092 Łomianki ma przyjemnośćzarekomendować firmę Geokart - lnternationaI Sp. z o.o., z siedzibą w
Rzeszowie, przy ul. Wita Stwosza 44,35-113 Rzeszów, jako solidnego i rzetelnego partnera.

z o.o.

została wybrana jako najkorzystniejsza w
postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym na podstawie zasad wewnętrznego Regulaminu udzielania
zamówień publicznych obowiązującego w ZWlK w Łomiankach Sp. z o.o. na:

oferta Wykonawcy Geokart

-

International Sp.

aWykonanie komptetnei dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej
i sieci kanatizacji sanitarnej w gminie Łomianki w ulicach: Szymczaka, Asnyka cz. !l, Reymonta, Niska cz. !l,
Rodziewiczówny, Kraszewskiego, Miodowa, Sawickiej, Wierzbowa, Norwida, Słowackiego, Mickiewicza,
pogodna, drogidojazdowe do ulicy Miłej cz. !l, drogidojazdowe do ulicy Marii Konopnickiej, drogidojazdowe
do ulicy Kolejowej, Marii Konopnickiej cz. !l, Tońowa cz. l!, Cisowa, Lutza, Kolejowa w Łomiankach w ramach
przedsięwzięcia pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki- Etap l!l"l.

W ramach przedmiotowego postępowania w okresie od dnia 29.03.20t7 r. do dnia 29.I2.2OL7

r.

Wykonawca wykonał dokumentację projektową budowlaną iwykonawczą dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego jw.
Dokumentacja obejmowała projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne dla

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej wraz z pompowniami, zasilaniem elektrycznym
pompowni oraz sieci wodociągowej.
W ramach zadania wykonano:

o
o
o
o
o
o
o
.
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Projekt sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC 200-160

- 8,53 km

projekt sieci kanalizacji tlocznej pE 90

- 0,79 km

projekt przyłączy kanalizacyjnych

- ok. 460 szt.

projekt sieciowych pompowni ścieków

- 2 szt.

projekt zasilania energetycznego pompowni

- 2 szt,

Projekt sieci wodociągowej PE 40-160

-9,L7 km

projekt przyłączy wodociągowych

- ok. 420 szt.

Mapę do celów projektowych

-86ha
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Koszt opracowania wynosił 339 586,64 zł brutto.

Wykonawca - Geokart - tnternationa! Sp. z o.o.- wykonał zamówienie (dokumentację projektową sieci
wodno-kanalizacyjnych) zgodnie z warunkami postępowania, zawartą umową, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami i norłnamijak i zgodnie z wytycznymi i oczekiwaniami Zamawiającego, z

dotrzymaniem okreŚlonego terminu, jak również w sposób należyty, co świadczy o wysokim profesjonalizmie
Wykonawcy. Współpraca w okresie trwania umowy odbywała się na najwyższym poziomie.

WyróŻnikiem firmy Geokart - lnternationa! Sp. z o.o. jest dokładność,elastycznośći fachowośćco wpisuję
się w definicję profesjonalizmu, rzetelności we współpracy oraz terminowości, jak również sprawna organizacja
pracy, dobre wyposażenie techniczne i wykwalifikowana kadra.
Wysoko oceniamy firmę Geokart - lnternational Sp. z o.o. za jakośći terminowośćświadczonych usług oraz
polecamy przyszłym inwestorom jako dobrego i solidnego Partnera
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