Warszawa 2021-07-09

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):
Dostawa, montaż i legalizacja dwóch najazdowych wag samochodowych w wersji wyniesionej nad
powierzchnię terenu na nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st.
Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wagi powinny spełniać następujące wymagania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ilość wag: 2 szt. (Zamawiający wymaga aby wagi były fabrycznie nowe i wyprodukowane
nie wcześniej niż w 2020 r.);
minimalny zakres ważenia – do 30 Mg;
wymiary pomostu wagowego (długość x szerokość) - min. 8,0 m x min. 3,0 m;
rodzaj pomostu – stalowy pełny, stalowo-betonowy lub betonowy z bocznymi
ogranicznikami (barierki);
rodzaj najazdów – pełne stalowe lub żelbetowe;
zasilanie sieciowe - 230V/50Hz;

zakres temp. pracy zespołu pomostowego – od -20OC do +40OC;
klasa dokładności wg OIML (Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej) – III;
działka odczytowa/legalizacyjna – 10 kg;
wyświetlacz zewnętrzny - wysokość liter min. 10 cm;
możliwość lokalizacji terminala wagowego w odległości do 20 metrów od pomostu
wagowego;
12) sygnalizacja świetlna do sterowania ruchem pojazdów przy wjeździe i zjeździe z wagi;
13) zestaw komputerowy;
14) drukarka;
15) oprogramowanie umożliwiające prowadzenie bazy danych z możliwością analizy wg
rodzaju pojazdu, rodzaju odpadu, daty ważenia;
16) kamery cyfrowe do monitorowania ważenia – 2 szt.
7)
8)
9)
10)
11)

Przedmiot zamówienia obejmuje również:
17) transport wag do miejsca montażu;
18) montaż wag wraz z osprzętem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bezpośrednio
na istniejącym podłożu asfaltowym z podkładem betonowym lub elementach
prefabrykowanych; Kotwienie wag do podłoża w sposób umożliwiający łatwy demontaż i
ewentualne przeniesienie wagi w inne miejsce;
19) wynajęcie dźwigu do montażu wag;

20) próg zwalniający przed wagą, wymuszający ograniczenie prędkości wjazdowej pojazdów
na wagę;
21) ułożenie przewodów łączących wagi z urządzeniem odczytowym;
22) wykonanie uziemienia wagi (rezystancja poniżej 10 ohm);
23) zabezpieczenie czujników tensometrycznych, przed wyładowaniami elektrostatycznymi;
24) wykonanie kalibracji, legalizacji wag (deklaracja zgodności WE) wraz z kosztami
wynajmu wzorców masy, opłatami urzędowymi;
25) dostawę i montaż szlabanów o długości 3m z napędem elektrycznym, sterowanych
zdalnie (pilotem)– 2 szt.;
26) gwarancję na urządzenia i wykonane roboty – 36 miesięcy;
27) przeszkolenie osób obsługi wagi (3-5 osób);
28) przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej wag;
29) wykonywanie w okresie gwarancyjnym przeglądów gwarancyjnych z częstotliwością raz
na pół roku;
30) wykonywanie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego (czas reakcji serwisu 48 godz. od
zgłoszenia awarii/usterki).
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 Wykonawca w trakcie wykonywania usługi zobowiązany jest stosować wymagane
przepisami prawa niezbędne środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się
koronawirusa.

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

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-09-15.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-07-21 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.

