
Mińsk Mazowiecki, dnia Ż9.04 Ż022 roku
Gminny Zzl<lad Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
ul. Chełmońskiego l4
05 _ 300 Mińsk Mazowiecki

RI.271 '3.18.Ż0Ż2
Złpvrłxtn oFERTowE

GZGK w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do

złoŻenia proporycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

,,Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej rozdzielczej zprryłączami w pasie ul. Kresowej

w miejscowości Maliszew gm. Mińsk Mazowiecki wraznadzorem autorskim.''

Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie projektu technicznego sieci

wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Kresowej w

miejscowości Maliszew gm. Mińsk Mazowiecki wraz z nadzorem autorskim. Zakres ww. projektu

obejmuje zaprojektowanie wodociągu średnicy l10 PE/PVC PN10, w ul. Kresowej na odcinku od

działki drogowej 219 w miejscowości Chochół do połączenia z ul. Kresową w miejscowości

Maliszew. Długość pro.jektowanego odcinka wynosi do 400 m.b. oraz 7 szt. przyłączy do budynków

mieszkalnych prry ul. Kresowej (prryłącza do domów)' Dokumentacja powinna byó sporządzona na

zakres wymagany przepisami prawa budowlanego w podziale na poniższe części:

A. Projekt budowlany projektowanej sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem pozwolenia lub

uryskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do dokonanego zgjoszenia budowy.

B. Projekt budowlany przyłączy do budynków mieszkalnych.

c. Projekt budowlany, dokumentacja doĘcząca przejścia przez pas kolejowy wraz z uzyskaniem

pozwolenia na budowę lub uryskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do dokonanego

zgłoszenia budowy.

D. Projekt wykonawczy obejmujący całość inwestycji jak w pkt. A, Bo C wraz z uzyskaniem

niezbędrrych uzgodnień i opinii.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę _ 6 egz. projektu + wersja

elektroniczna nagrana na pł5rtę CD,

2. Projekt wykonawczy _ 3 egzemplarze ł wersja elektronicznanagrana na pĄrtę CD

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót każdej branĄ: sanitarnej. drogowej, itd._ w

formie papierowej 1 egz' oraz na nclśniku CD w formacie PDF,

4. Kosztorys inwestorski_ w formie papierowej w podziale na części jak w pkt. A,B, c. Kosztorys

w 2 egz. orazna nośniku CD w formacie PDF,

5. Przedmiar robót kompatybilny z kosztorysem inwestorskim zgodnie z zasadami określonymi w

Rozporządzeniu nr 207Ż z dn. 2 września 2004 r'- 2 egz. w formie papierowej oraz na nośniku

CD w formacie PDF.



* TIWAGA: Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania
ofeńowego (np. koszty map do celów projektowych, opracowanie numeryczne,koszĘ ZIJD
oraz inne) leżą po stronie oferenta.

Dokumentacja projektowa będzie słuĘó jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu

prowadzonego w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych na roboĘ budowlane orazrea|izacji

robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa powinna byó kompletna z punktu widzenia celu,

któremu ma służyć.

Zakres dokumentacji projektowej, o którym mowa powyżej sporządzić naleĘ w szczególności

w oparciu o obowiązujące akĘ prawne:

o Ustawg z dniaD7 .07 .1994 r. Prawo budowlane,

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca Ż003 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego,

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uĄrtkowego,

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod

ipodstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcj onalno - urytkowym,

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia Ż3 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

o Ustawg z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaĘwania na środowisko,

obowiązki projektanta

o Projektant zobowiązany jest w opisie przeclmiottl zamówienia stosować zapisy aft. 30 ustawy

Prawo Zamowień Publicznych (Dz. U. z20l3r.poz.907 zezm').

o Projektant powinien posiadaó niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia

do wykonywan ia przedm iotu zawarte go w Zapytan iu ofertowym.

o Projektant zobowiązany jest uzgodnió z właścicielami posesji trasę przyłączy do budynku.

o Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawcazobowiązany jest do:

a. Występowania w imieniu i na rzeczZamawiającego na podstawie upowaznienia udzielonego

przez osoby upoważn ione do reprezentowan ia Zamavliającego ;

b. Przygotowania wszelkich wystąpień doĘczących uzgodnień, opinii, informacji również

tych, które musi podpisaó Zamawiający oraz danych do umów prryłączeniowych.

c. Uzgadniania z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uryskanie uzgodnień, opinii,

informacji, a treść wystąpień i uzgodnień doĘczących wejścia lub korzystania czasowego

bądź stałego z terenu prywatnego winna być zatwierdzonaprzezZamawiającego.



Gwarancja:

okres gwarancji wynosi 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie

przedmiotu umowy. okres rękojmijest równy okresowi gwarancji.

Inne wymagania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów

w przypadku ofeń wadliwych i/lub niekompletnych.

Ż. W przypadku, gdy Wykonawca' którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie

uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający moŻe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostaĘch ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny' chyba, Że zachodzi przesłanka

uniewaznienia postępowania.

3. Zamawiający zastrzega sobie mozliwośó uniewaŻnienia postępowania w sprawie Zapytania

ofertowego.

4. ofertę naleĘ sporządziónazałączonymwzorzę ofeĘ _załączniknr 
1

5. Wykonawcawrazz ofiertą przedstawi dokumenĘ poświadczającerże w okresie ostatnich 10

lat dokonywał uzgodnień z zatządcami terenów i infrastruktury kolejowej w sprawie

minimum iednej dokumentacji projektowej: referencje, poświadczeniao protokoĘ odbioru

itp.

Termin nłiązania ofertą: 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,licząc od dnia

składania ofert włącznie.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 grudnia Ż0ŻŻ roku

W szczególnych przypadkach Zamawiający moŻe wydłuzyć termin, wykonania zlecenia' na pisemny

wniosek Wykonawcy' jedrrakże potrzeba jego wydłuzenia winna być zgłoszona' co najrnniej na 14 dni

przed upływem terminu wykonarria zlecenia. Przedłużenie terminu wykonania zleconej usługi

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Termin i miejsce składania ofert: do ll maja2022 r. do godz. 15:00' Gminny Zakład Gospodarki

Komunalnej w Mińsku Mazowiecki' sekretariat pok.27, fax. (25) 756 25 50 lub na adres e_mail:

sekretariat@gzgk.pl

osobq upoważnionq do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Daniel Macios - kierownik

GZGK w Mińsku Mąz. lub Tomasz Małkowski _ zca. kierownika zakładu GZGK w Mińsku Maz.

tel. 25756 25 32.
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