
_ r \  a t j  I  ( ; \ { t l i Y
MINSK MAZOWITCKI
LL.  CI ,L\ , ! r  )NSKIUGO 1l

0'3ł0 M lNs( NlAf ol!'IlcKI

Rlf1 l. .4 .4.20 | 6

II ZAPRoSZENID Do ZŁoZENIA oFERTY

Zwracam się do Panstwa z propozycją wykonania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej przebudo}vy (rozbudowy) drogi polożonej na dzialce nr l50 w stary
Zakolu' Projekt obejmie drogę gminną polożoną na działce nr 150 oraz częściowo na dzialce
185/1 w Budach Barcząckich (ej niezbędna część zostanie przejęta w €mach spęcustawy
dlogowej) o sumarycznej długości około 456 m'
Zamówięnie obęjmuję uzyskanię pźęf \łykonawcę, w imieniu inwęstola, dęcyzji zezwol€nie
na realizację inwestycji drogowej od starosty mińskiego.
Zamawiający dostalczy wykonawcy własne mapy do celów projektowych i do celów
podziałowych (po uzgodnieniu niezbędnego zakresu przejęcia z wykonawcą).

w szczególności dokumęntacja winna zawielać:
1 . projekty budowlane, projekty wykonawcze (po 5 egzemplarzy) na mapach uzyskanych

przez Wykonawcę,
2. operatwodno-prawny,
3. zezwolęnie na realizację inwestycji drogowej,

oprócz wersji papierowej cały komplet dokunentacji należy wykonać w worsji ęlęktlonicznęj
na płycie CD, z możliwością kopiowania w formacie PDF oraz w formacie edy'towalnym w
progBmach do kosztorysowania I e9zemplarz.

Mińsk Mazowiecki, dnia 19.01.20l6

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

Poniżej pŹedstawiol,lo charaktelystykę dlogi objętej przedmiotem zamówienia:
Planowana jest przebudowa i rozbudowa drogi o szerokości pasa drogowego ok. 6.8 m, o
nawierzchni żwilowo-tłuczniowej lla drogę o nawierzchni bitumicznej' Przewiduje się
wykonanie projek1u drogi o szerokości nawieżchŃ 5 m, o konstntkcjijak dla kategorii ruchu
KR.l, z poboczami z gruntu rodzimego, ze zjazdami o nawierzchni z pospółki i z
odwodnieniem powierzchniowym, jednostronnym.

Z zakresu infrastruktury technicznej we wskazanym, docelowym pasie drogowym występuje:
sieć wodociągowa, napolviętrzna sieć ęlektloenęrgetyczna.

Uwaga: Wraz z ofetą wykonawca winien przedstawić referencje lub dokumenty
tównoważne potwięrdzające żętelnę wykonanię w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej trzech
niezalężnych dokumęntacji projektowych, obejmujących w swym zakresie budowę,
przebudowę lub rozbudowę drogi (co musi jednoznacznie wynikać z dokumentów) o
wartości minimum 5.000 zł kazda.

Termin wykonania oplacowania i pżekazania zez.wolenia na Iealizację inwestycji drogowej:
l6 sierpnia 2016 r.
Kł,tęrium oceny ol-eń: cena.

Termin i miejsce składania ofeń| 29'01'20|6 r. do godz. 10.00'
Mazowiecki, w pok. nr 10, fax 25 758-24-89 wew. 500
droqowiecćDmiDsknazowiecki.p] osobą upoważnioną do kontaktów
wyj aśnień j est Pan W a|defiar Zycho,rricz, 25 '1 56.25-10.


