SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa oraz adres Spółki – Zamawiającego:
Mińska 65 sp. z o.o.
ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa
NIP 133-288-73-19
http://www.minska65.pl.
2. Termin wykonania zamówienia:
Od 1 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022r.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem jest odśnieżanie i usuwanie nawisów śnieżnych i sopli z dachu szedowego o
powierzchni 2300m2 oraz daszku wolnostojącego nad stropodachem części frontowej
budynku o powierzchni 80m2, przy ul. Mińskiej 65. Jeden z dachów ma kąt nachylenia
26*, drugi ma powierzchnię płaską. Dachy są zaznaczone na rzucie dołączonym do
ogłoszenia. Wykonawca ma oferować swoją gotowość do rozpoczęcia usługi po zgłoszeniu
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które
są niezbędne do prawidłowego wykonania usług będących przedmiotem niniejszego
ogłoszenia.
Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia będzie każdorazowo określany przez
Zamawiającego w postaci Zgłoszenia przekazywanego Wykonawcy przez Zamawiającego
drogą elektroniczną (e-mail)
W ramach usługi należy przystąpić do realizacji prac w ciągu czterech godzin od
otrzymania od Zamawiającego Zgłoszenia konieczności wykonania takiej czynności.
Wykonawca wykona usługę określoną w Zgłoszeniu w możliwie jak najkrótszym terminie,
ale nie dłuższym niż 1 doba.
W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć odpowiednio teren, na którym wykonywana jest usługa przed zagrożeniem
życia lub uszkodzenia ciała osób postronnych lub ich mienia, spowodowanym spadającym
z dachu śniegiem lub lodem oraz usunąć z terenów, na których wykonywana jest usługa, a
w szczególności z chodników i ulicy zrzuconego z dachu śniegu i lodu oraz innych
pozostałości po wykonaniu usługi oraz zapewnić przejezdność ulic oraz umożliwić
korzystanie z chodników w zakresie, w jakim było to ograniczone tymi pozostałościami.
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Wykonawca zobowiązuje się przenieść usunięty śnieg oraz nawisy śnieżne i sople w
wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie obiektu przy Mińskiej 65. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona czynności, o której mowa w zdaniu poprzednim,
wykona ją Zamawiający, na koszt Wykonawcy.
4. Wskazanie osób uprawnionych przez Zamawiającego do porozumiewania się z
oferentami:
Paweł Okoń, e-mail: p.okon@m65.pap.pl , tel: 505 777 063
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia kryteriów:
Kryterium jest najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Terminy związane z ofertą:
Złożenie oferty do 02.12.2021 godz. 12.00
7. Sposób złożenia oferty, forma:
•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/załączników
załączonych do niniejszego Opisu.
9. Załączniki:
- nr 1- wzór oferty
- nr 2 – rzut obrazujący obszar zamówienia
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