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III ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zwracam się do Państwa z propozycją wykonania dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej budowy drogi gminnej na obszarze miejscowości Targówka (ul. 
Świerkowa) oraz Mińsk Mazowiecki (ul. Mariana Benki) wraz z budową kanalizacji 
deszczowej (w ramach zadania budżetowego pod nazwą: ,,Dokumentacja projektowo 
kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce"). 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej wraz z przekazaniem pozwolenia na budowę. Droga ma zostać zaprojektowana 
na całej długości z kostki brukowej na odcinku od istniejącej nawierzchni z kostki na działce 
ew. nr 95 do sąsiedztwa działki ew. nr 199. Uzgodniona koncepcja zagospodarowania została 
przedstawiona na załączniku mapowym. Załączono również inne dokumenty związane z 
przedstawioną koncepcją, które powinny ułatwić proces projektowy. Projekt dotyczy 
częściowo terenu Gminy i częściowo terenu Miasta Mińsk Mazowiecki. W obrębie 
utwardzenia należy zaprojektować podziemny system odwodnienia z przejęciem wody z 
najniższego miejsca na utwardzeniu działki ew. nr 95. Docelowym miejscem odprowadzenia 
wody jest kanalizacja deszczowa na ulicy Grzeszaka w Mińsku Mazowieckim. Informujemy 
o wydanej decyzji Rl.6733.8.2019.UM z dnia 10 lutego 2020 r. ustalającej „warunki 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy 
Świerkowej w miejscowości Targówka na terenie części dz. ew. nr 120/7 w miejscowości 
Targówka w gminie Mińsk Mazowiecki ( ... )". Ponadto Gmina jest w posiadaniu 
porozumienia z Miastem w sprawie udostępnienia działek miejskich na cele budowlane oraz 
zgody na lokalizację kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej i ul. Benki. 

W ramach zamówienia zostanie opracowany komplet dokumentacji, który będzie zawierał: 
1. projekty budowlane i projekty wykonawcze, 
2. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
3. kosztorysy inwestorskie (osobne na wydzielone odcinki), 

W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji realizacyjnej na rzecz inwestora tj. 
potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia budowlanego i/lub pozwolenia na budowę, 
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. 

Projekt powinien być sporządzony w następującej ilości papierowych egzemplarzy: 
a. projekt budowlany/wykonawczy (wszystkie branże) - 3 komplety, 
b. specyfikacja techniczna (wszystkie branże) - 1 komplet, 
c. przedmiar i kosztorys ( inwestorski i ofertowy) - 1 komplet, 

Oprócz wersji papierowej cały komplet dokumentacji należy wykonać w wersji elektronicznej 
na płycie CD, z możliwością kopiowania dla potrzeb przetargowych w formacie PDF - 1 



egzemplarz (ponadto na płycie winna znaleźć 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 ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

Oferta musi zawierać ceny netto i brutto. 

Uwaga: Wraz z ofertą wykonawca winien przedstawić referencje lub dokumenty 
równoważne potwierdzające rzetelne wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej dwóch 
niezależnych dokumentacji projektowych - drogowych o wartości minimum 20.000 zł brutto 
każda. Wymagane jest również dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy RODO (można podpisać 
załączony dokument z dopiskiem „akceptuję"). Oferty Wykonawców, którzy wykonali 
nierzetelnie umowy projektowe w okresie ostatnich 3 lat zostaną odrzucone." 

Termin wykonania opracowania: 31 grudnia 2022 r. 
Kryterium oceny ofert: cena. 

Termin i miejsce składania ofert: 03.03.2022 r., Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, w pok. nr 
1 O, fax 25 756-25-00 lub na adres e-rnail drogowiec@minskmazowiecki.pl. Osobą 
upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest Pan Radosław Legat, 
25 756-25-00. 


