Warszawa 2021-03-31

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):
Remont nawierzchni (uzupełnienie ubytków) placu oraz dróg wewnętrznych na terenie bazy MPO
przy ul. Kopijników 13.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są jest wykonanie naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych oraz placu w
czterech miejscach wskazanych w załączniku nr 1. W/w ubytki nawierzchni powstały w wyniku
przeprowadzanych awaryjnych napraw przecieków z wewnętrznej sieci ciepłowniczej oraz
wodociągowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
I zadanie: koszt wykonania 1,0 m2 powierzchni – dotyczy I, II, III i części IV ubytków z
załącznika nr 1
1. Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm;
2. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV;
3. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu;
4. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o
grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 70% trelinki z odzysku;
5. Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem
spoin zaprawą - 30% nowej trelinki;
6. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową o gr. 6-8 cm.
II zadanie: wycena uzupełnienia wymytego piasku (śr. gr. 50 cm) ze spodu nawierzchni
asfaltowej podsypką cementowo-piaskową oraz położenia odtworzeniowej nawierzchni
mineralno-asfaltowej około 7,0 m2.
Wykonawcy powinni zweryfikować przedstawione zakresy prac w czasie wizji lokalnej na
terenie bazy przy ul. Kopijników 13.

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.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-05-15.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 24 miesiące
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-04-08 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski
Tel. kontaktowy: 22 39 10 240
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.

