Warszawa 2021-04-08

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):
wykonanie pomiarów metodami referencyjnymi emisji spalin w Zakładzie Zagospodarowania
Odpadów "Gwarków"
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dokonaniu dwóch pomiarów okresowych w roku
2021 (okres letni i okres zimowy) emisji zanieczyszczeń w spalarni odpadów komunalnych ZZG
zlokalizowanej przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie.
Zakres pomiarowy obejmuje: pył ogółem, substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako
całkowity węgiel organiczny, chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu
i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, metale: kadm, tal, rtęć, antymon, arsen, ołów,
chrom, kobalt, miedź, mangan, nikiel, wanad, dioksyny i furany oraz amoniaku raz w roku.
Wyniki muszą zostać przedstawione w formie zgodnej z obowiązującym prawem
w porównaniu z dopuszczalnymi wartościami dla zakładu ZZG. Dodatkowo wyniki muszą być podane
w jednostce [kg/h].
Pobór prób oraz oznaczenia muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami.
Warunki wymagane od Wykonawcy:
a) Wykonawca, bądź jego podwykonawca musi posiadać certyfikat akredytacji (obowiązujący co
najmniej od czterech lat) na pobór prób i dokonywanie oznaczeń na wszystkie zanieczyszczenia
wymienione w punkcie 2, zgodnie
z zapisami art. 147a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu takich usług,
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
d) dysponowanie potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym
do wykonywania takich usług,
e) końcowe sprawozdanie musi zostać sporządzone w 5 egzemplarzach, zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020r. Poz. 2405 i dostarczone do
Zamawiającego nie później niż w 20 dni od dnia poboru prób.
Wymagane dokumenty:
a) kopia dokumentów potwierdzających posiadanie ważnego certyfikatu akredytacji na pobór prób i
dokonywanie oznaczeń na wszystkie zanieczyszczenia wymienione w punkcie 2, zgodnie z zapisami
art. 147a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
b) wykaz dokonywanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 6 usług odpowiadających swoim

rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane
należycie, np. referencje,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, złożone w formie
kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę,
d) kopia aktualnych badań lekarskich uprawniających do wykonywania prac
na wysokości dla osób dokonujących poboru prób spalin (pobór prób dokonywany będzie na galerii
komina umieszczonej około 25 m powyżej poziomu terenu)
Załączniki:
- Opis Przedmiotu Zamówienia,
- wzór umowy,
- wzór protokołu odbioru ilościowo- jakościowo
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-04-19 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Dominika Błażejczyk
Tel. kontaktowy: 22 39 10 204
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: dominika.blazejczyk@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. DZA, ul. Kopijników 13
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

