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Mirisk Mazowiecki, dnia 18.01.2015r.

ZAPRosZENItr Do ZŁożENIA oFERTY

Zwracam się do Państwa z prcpozycją wykonania dokumcntacji projektorvo -
kosztorysołvej budowy chodników w micjŚcolvościach Barcfą.^,Brzóze' Gamratka oraz
Żukórv.

I. określenie pż€dmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanię dokumęntacji projektowo - kosztorysowych
budowy jednostronnych chodników przy drogach gminnych, położonych na:

1. działkach ewidencyjnyclr nr 1 i 120 w miejscowości Barcząca, o długości około 70 m
(odcinek od istniejącego clrodnika przy działce nr 7016 do z'jazdtt z kostki na działce ff'70/s),

2. działce ewidencyjnej nr 344 w miejscowości Brzóze (ul' Kościelna), o długości około
500 m (odcinek od działki nr 358/6 do wylotu drogi na działce nr ,1,7012 _ DK 50),

3. działce ewidencyjnej nr 324 w miejscowości Brzózc (ul. Długa)' o długości około 330
m (odcinek od działki nr nr 77012 _ DK 50 do działki nr 460)'

4. działce ewidencyjnej m 513 w miejscowości Brzóze (ul. Polna), o długości około 280
m (odcinek od działki t nł 7.70/2 DK50dodziałki nr502/l),

5. działce ewidencyjnej nr 4l9 w miejscowości Gamratka' o dtugości około 710 m
(odcinek od działki nr l9l/l do działki nr 307/4),

6' dfiałkach ewidęncyjnych nr l09/2 w miejscowości Żuków 1u|' Koście|na), o długości
okolo 620 m (odcinek od dfiałki nr Il l w m. Zuków do końca drogi na granicy z m.
Brzóze),

Dla kazdej z wyżej wskafanyolt lokalizacji zosta ie opracowany odrębny komplet
dokumentacji' który będzie zawienl:

l. projekty budowlane i projekty wykonawcze,
2' specylikacje techniczne wykonania iodbioru i robót,
3. przedmiary robót'
4. kosztorysyinwestorskie,
5' projekt organizacji ruchu (o ile będzie niezbędna),

Szczególna uwaga będzie zwtócona ptzez Zamawiającego na prawidłowe odwodnienie pasa
drogowego po wykonaniu chodnika' Z tęgo wzg]ędu konieczna jest ana|iza ptzez
potencjalnych wykonawców możliwości pmwnych, techlicznych oraz uzyskania najnizszego
kosztu \łybudowania. W szczególności należy brać pod uwagę takie rozszerzenie obszaru
objętego projekten aby odprowadzenie wody było kon1pletlre'

W zakes zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji realizacyjnej na Źecz inwestora tj.
pnwomocnego zgłosfenia budowy lub pofwolenia na b!do\,vę lub z d.

Projekt powinien być sporzqdzony w następującej ilości papierowych egzcmplarzy:
a' projekty budowlane (wszystkie branże) - 5 kompletów'
b' projekty w;'konawcze (wszystkie branŹe) - 5 kompletów'



c. specyfikacje techniczne (wszystkie branŻe) - 2 komplety,
d. przedmiary i kosztorysy ( inwestorskie i ofertowe) - 2 komplety.
e. projekty organizacji ruchu - 2 konrplety (o ile projekt będzie niezbędny),.

oprócz wersji papierowej cały komplet dokumentacji należy wykonać w wersji elektronicznej
na płycie CD, z możliwością kopiowania dla potrzeb przetargowych w lbrmacie PDF . 1
egzemplarz bonadto na płycie winna znaleŹó się wersja przedmiaru do edycji w programach
służących do kosztorysowania).

Zaleca się, aby potencjalni wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i
w jego okolicy w celu dokonania oceny przedmiotu zamówienia i informacji przekazywanych
w ran,tach niniejszego postępowania pżez Zamawiającego.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do powołania projektanta sprawdzającego w przypadku
jakiejkolwiek wqtpliwości co do jakości spofządzonej dokumentacji.
w plzypadku stwierdzenia t'łędów w dokumentacji projektowej wykonawca jest
zobowiqzany do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.

ol-erta musi zawierać cęny netto i brufto podanę odrębnie dla każdej lokalizacji wskazanej w
zaploszeniu orŻV sul,nę cen'
Uwaga: Wraz z ofertq wykonawca wi[ięn pżedstawió refęIencje lub dokumenty
równow.!Żne potwierdzajqce żetelne wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmnięj pięciu
niezaleŹnych dokumentacji projektowych - drogowych obejmujących w swym zakesie
budowę chodnika (co musi jednoanacznie wynikać z dokumęntó\ł) o wańości minimum
3.000 zł każda.

Termin wykonania opracowania: I czenvca 20t5 r.
Kq.terium oceny ofeń| cena'

Temin i miejsce składania ofert: 2f.0|.20|6 r. do godf. 10.00' Urząd Gminy Mirisk
Marowiecki, w pok. nr 10, t'ax 25'756-25-50 lub na adres e-mail
droeowiec@minskmazowięcki'pl. osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich
wyjaśnieńjest Pan waldemar Zychowicz, 25'156-25-|0.


