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Mińsk Mazowiecki, dnia 05.05.2022 r.

RI.271.4.9 .2022.AK

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zwracam się do Państwa z propozycją wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi
łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy
łącznika drogowego, położonego na działce nr 233/5 w obrębie geodezyjnym Gliniak.
Parametry drogi wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren komunikacji - ulica miejska łącząca ulicę Siennicką z ulicą Langiewicza,
obsługująca tereny zainwestowane miasta Mińsk Mazowiecki; droga lokalna, oznaczona
na rysunku planu symbolem KUL,
1) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
z możliwością zwiększenia szerokości wynikającej z ochrony istniejącego drzewostanu
(prowadzenie ścieżki rowerowej od strony lasu może powodować konieczność
ominięcia drzew) -postulowana szerokość jezdni 6,0m - w liniach rozgraniczających
ulicy należy rezerwować pas terenu o szerokości min. 1,5 m w celu realizacji ścieżki
rowerowej, prowadzonej od strony lasu
2) rozwiązania wewnątrz przyjętych linii rozgraniczających (jezdnia, chodnik, ścieżka
rowerowa, aranżacja miejsc odpoczynku) zostaną określone w projektach budowlanych
bez konieczności zmiany niniejszego planu.
3) odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu w separatorach do gruntu
4) od strony lasu należy w maksymalnym stopniu chronić istniejący drzewostan,
prowadząc ścieżkę rowerową w miarę możliwości omijającą drzewa
Dla wskazanej lokalizacji zostanie opracowany komplet dokumentacji, który będzie zawierał:
1. projekt budowlany i projekt wykonawczy,
2. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
3. kosztorys inwestorski,
4. czasową i stałą organizację ruchu.
W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji realizacyjnej na rzecz inwestora tj.
prawomocnego pozwolenia na budowę lub ZRID (wybór ścieżki prawnej uzyskania decyzji
realizacyjnej należy do Wykonawcy).
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).

Wraz z ofertą wykonawca winien przedstawić referencje lub dokumenty
równoważne potwierdzające rzetelne wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwóch
niezależnych dokumentacji projektowych dotyczących budowy lub przebudowy dróg (co
musi jednoznacznie wynikać z dokumentów) o wartości minimum 10.000 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").
Uwaga:

Termin wykonania opracowania: 15 grudnia 2022 r.
Kryterium oceny ofert: cena.
Termin i miejsce składania ofert: 11.05.2022 r., Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, w pok. nr
1 O, fax 25 756-25-50 lub na adres e-mail drogowiec@minskmazowiecki.pl. Osobą
upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest Pani Aneta Kowalska, 25
756-25-10.

