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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa  oraz adres Spółki – Zamawiającego: 

 

Mińska 65 sp. z o.o. 

ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa 

http://www.minska65.pl.  

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 

Do 31 grudnia 2020 roku. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Naprawa uszkodzonego zjazdu i chodnika - Warszawa, ul. Mińska 65; 

- usunięcie uszkodzonego odwodnienia liniowego (ok 6m ), 

- usunięcie uszkodzonego asfaltobetonu i wyrównanie podbudowy pod kostkę do poziomu 

dla ułożenia na nim kostki betonowej, 

- wykorytowanie skarpy pod schody skarpowe szer. ok. 1 m , 

- usunięcie starych obrzeży i krawężników, 

- usunięcie pozostałości uszkodzonego dojścia do budynku nr 2 (wg. Zał. Rysunku), 

- wykorytowanie i wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod dojście do bud. Nr 3, 

- montaż nowego odwodnienia liniowego (ok. 6m) dla ruchu średniego z podłączeniem do 

kanalizacji deszczowej, 

- wykonanie obrzeży trawnikowych , 

- wykonanie nawierzchni z  kostki betonowej szarej, gr 8cm (ok. 280 m2), 

- wykonanie schodów skarpowych, 

- wykonanie nowej nawierzchni z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm (ok. 90m2) 

- zaspoinowanie, zagęszczenie i pielęgnacja wykonanych nawierzchni, 

- uzupełnienie brakującej ziemi na skarpie wraz z obsianiem trawą (wiosna 2022) . 

 

4. Wskazanie osób uprawnionych przez Zamawiającego do porozumiewania się z 

oferentami: 

Paweł Okoń , e-mail; p.okon@m65.pap.pl, tel. 602 211 166 

 

Zamawiający nakazuje wizję lokalną (termin do indywidualnego ustalenia). Oferenta 

złożona przez oferenta bez uprzedniej wizji lokalnej nie zostanie rozpatrzona. 

 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia kryteriów: 

 

Kryterium jest najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia + obowiązkowa wizja 

lokalna. 

 

6. Terminy związane z ofertą: 

 

Złożenie oferty do godz.12:00, 08.11.2021 roku 

 

7. Sposób złożenia oferty, forma: 

http://www.minska65.pl/
mailto:p.okon@m65.pap.pl
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elektroniczna na adres p.okon@m65.pap.pl; 

 papierowa na adres Zamawiającego. 

 

 

8. Co powinna zawierać oferta: 

 

 Nazwę podmiotu; 

 Dane osoby wskazanej do porozumiewania się z Zamawiającym; 

 Cenę wykonania zamówienia: 

o Ofertę/oferty należy złożyć zgodnie z zapisami materiałów/załaczników 

załączonych do niniejszego Opisu. 

9. Załączniki: 

- nr 1 lokalizacja wykonania napraw 

- nr 2 wzór oferty  


