Warszawa 2021-04-13

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):
Remont dwóch kanałów samochodowych w budynku warsztatowym (nr inw. 1.00048) na terenie bazy
MPO przy ul. Kopijników 13 w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace związane z kompleksowym remontem dwóch kanałów
samochodowych nr 1 i 2 w budynku warsztatowym. Budynek warsztatowy jest o konstrukcji
żelbetowej prefabrykowanej, konstrukcję nośną stanowią słupy żelbetowe i oparte na nich dźwigary
prefabrykowane. Na dźwigarach żelbetowych prefabrykowanych oparte są płyty żelbetowe
prefabrykowane, pokrycie z papy termozgrzewalnej. Posadzka betonowa. Budynek pełni rolę
warsztatu dla samochodów spółki MPO. Wysokość budynku wynosi od 3,3m do 4,0 m. Z uwagi na
niską wysokość pomieszczenia prace naprawcze samochodów odbywają się w kanałach
samochodowych.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. Rozbiórka istniejących kanałów nr 1 i nr 2,
2. Wykonanie poszerzenia i pogłębienia wykopu,
3. W razie potrzeby wymiana i zagęszczenie gruntu w wykopie
4. Wylanie chudego betonu,
5. Montaż studni szczelnej,
6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej,
7. Montaż zbrojenia,
8. Wykonanie szalunków,
9. Betonowanie kanałów,
10. Wykonanie warstw wykończeniowych z płytek gresowych,
11. Montaż instalacji oświetleniowej,
12. Montaż drabinki stalowej.
Załączony do niniejszego zapytania przedmiar (zał. nr 4) określa 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 projekt budowlano-wykonawczy remontu kanałów samochodowych (zał.
nr 1 i 2) i własną analizę.
Wymagania stawiane Wykonawcom:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności:
a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają
kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie konstrukcji
obiektu oraz należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania
przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób, w
szczególności:
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończyli 1 robotę tożsamą bądź o zbliżonym charakterze robót
dotyczących zakres przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 130.000,00 zł brutto.
Wyżej wymienione uprawnienia oraz referencje należy dołączyć jako załączniki do formularza
ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie 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.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-06-30.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-04-26 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.

