Warszawa 2021-04-07

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):
Projekt budowlano-wykonawczy remontu hali turbogeneratora po pożarze.
Opis przedmiotu zamówienia:
odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” przy ul. Zabranieckiej 2 w
Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remontu elementów konstrukcyjnych i
budowlanych hali turbogeneratora na podstawie wytycznych zawartych w opracowaniu pn.
„Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego pomieszczenia hali turbogeneratora po
pożarze w budynku przeróbki odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków”
przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie”(pkt. 7 – wnioski i zalecenia) –stanowiąca załącznik nr 1.
Zamawiający dysponuje obszerną archiwalną dokumentacją powykonawczą przedmiotowego
budynku obejmującą:
1. Węzeł 17 – budynek obróbki cieplnej – architektura – dok. powykonawcza,
2. Węzeł 17 – budynek obróbki cieplnej – konstrukcja stalowa – dok. powykonawcza tom I,
3. Budynek obróbki cieplnej – konstrukcja stalowa – dok. powykonawcza tom II,
4. Budynek obróbki cieplnej – konstrukcja stalowa – dok. powykonawcza tom I,
5. Budynek obróbki cieplnej – konstrukcja żelbetowa – dok. Powykonawcza,
6. Budynek obróbki cieplnej – zabezpieczenia ppoż.– dok. Powykonawcza.
Ww. archiwalna dokumentacja powykonawcza zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu
umowy.
Zakres prac projektowych dotyczy w szczególności:
1. wymiany płatwi w obszarze najbardziej porażonym wysoką temperaturą;
2. odtworzenia zabezpieczenie ogniochronnego konstrukcji stalowej dotyczące rygli, słupów, stężeń
połaciowych oraz ściennych, które zostało naruszone przez pożar;
3. wymiany blachy trapezowej stanowiącej pokrycie dachu;
4. wymiany świetlików i okien.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1. projektu budowlano-wykonawczego (wersja: papierowa 4 egz. oraz 1 egz. dokumentacji zapisanej
na informatycznym nośniku danych (całość w pdf oraz rysunki dodatkowo w dwg);
2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (wersja: papierowa 4 egz. oraz 1
egz. dokumentacji zapisanej na informatycznym nośniku danych);
3. przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego (wersja: papierowa 4 egz. oraz 1 egz.
dokumentacji zapisanej na informatycznym nośniku danych w wersji pdf + wersja ath);
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: 2021-05-31.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-04-14 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski
Tel. kontaktowy: 22 3910 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 - 70%
termin - 30%

Zapraszamy do składania ofert.

