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Urząd Gminy Mińsk
lub na adręs e-mail
i udzielania wszelkich

ZAPRoSZENIE Do ZŁoŻENIA oFERTY

Zwracam się do Państwa z propozycją wykonania dokumcntacji projektowo -
kosztorysowej przebudowy (rozbudowy) drogi polożonej na dzialce nr 150 w stary
zakolu' Projekt obe.jmie drogę gminną położoną na dzialce nr 150 oraz częściowo na działce
185/1 w Budach Barcząckich (ej niezbędna część zostanie pŹejęta w lamach specustawy
drogowej) o sumarycznej długości około 456 m.
Zamówienie obejmuje uzyskanie plzez wykonawcę, w imieniu inwestora' decyzji zezwolenie
na lealizację inwestycji drogowej od starosty mińskięgo.
Zarlawiający dostarczy wykonawcy własne mapy do celów plojektowych i do cęlów
podziałowych (po uzgodnieniu niezbędnego zakesu przejęcia z rłykonawcą).

W szczególności dokunrentacja winna zawielaó:
l. projekty budowlane, projekty wykonawcze (po 5 egzeńp|arzy) na mapach uzyskanych

przez wykonawcę,
2. opeEt wodno-prawny,
3. zezwolenie na ręalizację inwestycji drogo\'vej,

oprócz wersji papierowej cały komplęt dokumentacji nalęży wykonać w wersji elektronicznej
na płycię cD, z możliwością kopiowania w formacie PDF oraz w formacie edlowalnym w
programach do kosdorysowania I egzemplarz.

Poniżej pŻedstawiono chamkteIystykę drogi objętej przedmiotem zamówienia:
Planowana jest przebudowa i rozbudowa drogi o szerokości pasa drogowego ok. 6.8 m, o
nawierzchni żwirowo.tłuczniowej na drogę o nawierzchni bitumicznej' Przewiduje się
wykonanie projektu drogi o szerokości nawierzchni 5 m' o konstrŃcji jak dla kategorii ruchu
KR-l, z poboczami z gruntu rodzimego, ze zjańami o nawierzchni z pospólki i z
odwodnieniem powierzchniowym, jednostronnym.

Z zakresu infrastrukttrry technicznej we wskazanym, docelowym pasie dlogowym występuje:
sieć wodociągowa, napowiębzna sieó elektroenergętycana.

Uwaga: wraz z ofęrtą wykonawca winien przedstawić referencje lub dokumenty
równoważne potwierdzającę rzetelne wykonanie w ciqgu ostatnich 3 lat co najmniej trzech
niezależnych dokumentacji projektowych' obejmujących w swym zakesie budowę,
przebudowę lub rozbudowę drogi (co musi jednoznacznie wynikać z dokumentów) o
\ł/a'tości minimum 5.o00 zł każ:da'

Termin wykonania opracowania i przekazania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:
15 lioca 2016 r.
Kr}'tedum ocęny ofelt: cena'

Termin i miejsce składania ofeń: 19.01.2016 r' do godz. 10.00,
Mazowięcki, w pok. nr 10, fax 25 758-24-89 węw. 500
droeowiec@minskmazowiecki.pl. osobą upoważnioną do kontaktów
wyjaśnień jest Pan Waldemar Zychowicz, 25 156.25-I0'


