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
http://www.minska65.pl.
2. Termin wykonania zamówienia:
Do 30 maja 2022 roku.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Wzmocnienie konstrukcji stalowej istniejącego stropodachu szedowego oraz płyt
dachowych wykonanych z pianobetonu nad halą wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
i ogniowym - Warszawa, ul. Mińska 65.
4. Wskazanie osób uprawnionych przez Zamawiającego do porozumiewania się z
oferentami:
Paweł Okoń , e-mail; p.okon@m65.pap.pl, tel. 602 211 166
1. Zamawiający nakazuje wizję lokalną (termin do indywidualnego ustalenia). Oferenta
złożona przez oferenta bez uprzedniej wizji lokalnej nie zostanie rozpatrzona.
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą technologii oczyszczenia całości
(istniejąca i dołożona w ramach wzmacniania) konstrukcji stalowej oraz zabezpieczenia
systemem gwarantującym odporność ogniową nie mniej niż R15. Wykonawca zapewnia
nadzór nad czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjno - ogniowym
autoryzowanego przedstawiciela dostarczającego system malarski.
Zarówno sposób przygotowania powierzchni jak i dobór systemu malarskiego wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
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, 31.grudnia 2021 roku
7. Sposób złożenia oferty, forma:
•elektroniczna na adres p.okon@m65.pap.pl;
• papierowa na adres Zamawiającego.
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8. Co powinna zawierać oferta:
• Nazwę podmiotu;
• Dane osoby wskazanej do porozumiewania się z Zamawiającym;
• Propozycję systemu zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniowego konstrukcji stalowej
• Dane autoryzowanego przedstawiciela wytwórcy systemu malarskiego, który, oprócz
przedstawiciela zamawiającego będzie sprawował nadzór i czynnie uczestniczył w
odbiorach wszelkich prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym i
ogniowym konstrukcji stalowej.
• Cenę wykonania zamówienia:
o Za wykonanie wzmocnienia hali zgodnie z projektem,
o Za wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniowego całości
konstrukcji stalowej (zawiera ewentualny koszt pracy autoryzowanego
przedstawiciela wytwórcy systemu malarskiego) .
9. Załączniki:
- nr 1 dokumentacja projektowa wzmocnienia konstrukcji stalowej
- nr 2 Specyfikacja Techniczna
- nr 3 projekt umowy
- nr 4 wzór oferty
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