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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: 

 

20 czerwca 2022r. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych linii zasilających kablem YAKXS 

4x240mm2 do zasilania nowoprojektowanych zewnętrznych tablic elektrycznych. 

• Modyfikacja pola rozdzielnicy głównej RG w budynku, zasilającego zewnętrzne 

rozdzielnice, doposażenie pola o rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki mocy lub inne 

niezbędne elementy. 

• Wykonanie i montaż nowych przepustów gazo i wodo-szczelnych na wyjściu z 

pomieszczenia rozdzielnicy głównej. 

• Wykonanie opomiarowania rozdzielnic zewnętrznych ZLZ1 i ZLZ2, ZLZ3, 

Licznik energii elektrycznej z MID oraz z komunikacją MODBUS 

• Dostawa i montaż dwóch nowych rozdzielnic zewnętrznych, wyposażonych w 

gniazda 3-fazowe 2x125A, 2x63A, 2x32A oraz 1-fazowe 6x16A. 

• Wykonanie przewiertu horyzontalnego bez odkrywkowego pod drogami i 

chodnikami oraz umieszczenie dwóch rur osłonowych RHDPE 160, jedną zachować 

jako rezerwa 

• pomiary elektryczne 

• Inwentaryzacja geodezyjna oraz uzgodnienia ZUD 

 

• Warunki składania oferty: 

Ofertę należy przedstawić na każdą rozdzielnicę niezależnie, zamówienie zezwala na 

wykonanie jednej z trzech, dwóch z trzech lub wszystkich rozdzielnic zewnętrznych w 

zależności które zostaną wskazane w umowie.  

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. 

Wizję lokalną wyznacza się na dzień 20 maja 2022r. godz. 12.00 (zbiórka przy wartowni od 

strony ul. Chodakowskiej). 

 

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. 

http://www.minska65.pl/
mailto:p.okon@m65.pap.pl
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6. Terminy związane z ofertą: 

 

Złożenie oferty do godz.12:00, 23.05.2022 roku 

 

7. Sposób złożenia oferty, forma: 

 

•elektroniczna na adres p.okon@m65.pap.pl; 

• papierowa na adres Zamawiającego. 

 

8. Co powinna zawierać oferta: 

 

Ofertę/oferty należy złożyć zgodnie z zapisami materiałów/załączników załączonych do  

niniejszego Opisu. 

9. Załączniki: 

- projekt  

- przedmiar 

- nr 2 wzór oferty 


