Warszawa 2019-10-31

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Usunięcie awarii odwodnienia placu postojowego na terenie bazy transportowo-sprzętowej przy ul.
Zabranieckiej 4 w Warszawie (w dwóch miejscach) .
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie awarii uszkodzonej kanalizacji deszczowej placu
postojowego zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie.

Plac postojowy na terenie bazy przeznaczony do ruchu pojazdów ciężkich ma powierzchnię
16 200 m 2 . Jest to plac odwodniony i utwardzony nawierzchnią bitumiczną wykonaną na
podbudowie:
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (PMB 45/80-65) 5 cm
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (PMB 25/55-60) 6 cm
• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5 mm)
• wzmocnienie istniejącego podłoża kruszywem betonowym
• istniejąca warstwa odsączająca z piasku

15 cm
15 cm
15 cm

W trakcie użytkowania placu zaobserwowano uszkodzenia w dwóch punktach:
1) uszkodzenie nawierzchni placu spowodowane wymywaniem gruntu z okolicy studni rewizyjnej–
(zdjęcie nr 1 w zał.) ok. 6,0 m2
2) uszkodzenie kanalizacji odwadniającej w rejonie studni zbiorczej na kanale DN 500 (kanalizacja
nie odbiera wód opadowych – utworzyło się zastoisko). Z wstępnego rozpoznania wynika, że przy
studni i na odcinku ok 10 m na rurociągu DN 200 występują uszkodzenia rury kanalizacyjnej
hamujące odpływ wód deszczowych (zdjęcie nr 2 w zał.)
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. Naprawa uszkodzonej studni rewizyjnej na kanale Dn 200 (pkt.1).
2. Wykonanie studni rewizyjnej na kanale Dn 200 i włączenie do niej istniejącego wpustu
deszczowego oraz wymiana uszkodzonego odcinka odwodnienia Dn 200 na długości ok. 10
m wymiana na rurę z tworzywa PCV lita SN8 dostosowaną do występującego obciążenia placu
(pkt.2). Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić konieczność odwadniania wykopów.

3. Udrożnienie kanału Dn 200 na odcinku o długości ok. 65m tj. od uszkodzonej studni zbiorczej
(pkt 2) do studni osadnikowej przy separatorze (płukanie).
4. Przy wykonaniu prac naprawczych należy uwzględnić odtworzenie konstrukcji nawierzchni
placu (według podanego wyżej opisu).
Załączony do niniejszego zapytania przedmiar określa orientacyjny zakres robót przewidzianych do
wykonania zamówienia, podany został informacyjnie w celu ułatwienia oferentom skalkulowania
ceny i nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy. Wykonawca powinien przygotować
ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Zamawiający zaleca zapoznanie się z w/w zakresem robót
na miejscu wykonywania prac.
Wymagania stawiane Wykonawcom:
1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania
przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całość zamówienia podwykonawcom.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Osoba z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o. uprawniona do
kontaktu w przedmiotowej sprawie pan Janusz Kotlarski - Specjalista Zespołu Utrzymania
Nieruchomości tel. 22 391 02 40 : adres email: janusz.kotlarski@mpo.com.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2019-12-16.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące
Termin składania ofert upływa w dn.: 2019-11-13 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski
Tel. kontaktowy: 22 391 02 40
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

