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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zwracam się do Państwa z propozycją wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 
nowej drogi gminnej usytuowanej na linii ulic Spacerowej i Mostowej w Targówce w ramach zadania 
budżetowego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na 
ul. Mostowej i Spacerowej w Targówce". 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ciągu 
drogowego ulic Spacerowej i Mostowej w Targówce ograniczonego skrzyżowaniem z drogą powiatową 
ul. Mazowiecką w Targówce oraz dochodzącą do początku ul. Benki w mieście Mińsk Mazowiecki 
(koniczne jest wykonanie niewielkiej części projektu na gruntach znajdujących się w granicach 
administracyjnych miasta Mińsk Mazowiecki). Łączna długość nowej drogi wynosi około 700 m. 

Projekt winien zostać zrealizowany w formule ZRID (równolegle opracowywany jest projekt budowy 
nowej drogi gminnej usytuowanej w linii ulic Świerkowej w Targówce i Benki w Mińsku Mazowieckim 
do skrzyżowania z ul. Grzeszaka) 

Zamawiający zwraca uwagę na problem odwodnienia. Aktualnie władze Miasta Mińsk Mazowiecki 
negatywnie wypowiadają się co do możliwości skierowania wód na ich teren. Gmina posiada działkę 
nr 139 sąsiadująca zarówno z ul. Mostową jak również z działką rowu nr 183, która potencjalnie może 
służyć odwodnieniu jednak jej położenie nie jest optymalne ze względów wysokościowych. Istotnym 
problemem jest również mała odległość pomiędzy trwałymi elementami zagospodarowania po obu 
stronach ul. Mostowej. Na tym odcinku należy rozważyć zastosowanie rozwiązań pozwalających na 
budowę drogi w ograniczonej przestrzeni. 

Wymagane jest opracowanie odrębnego kompletu dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z 
przepisami ustawy Prawo budowlane, w formie papierowej w ilości po 4 komplety oraz: 

- koncepcja zagospodarowania do uzgodnienia z Inwestorem - 1 egz., 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. 
- kosztorysy - po 2 kpi. 
-zaś dodatkowo cała dokumentacja winna być zapisana na płycie CD z możliwością kopiowania 
w formacie pdf. dla potrzeb przetargowych a przedmiar dodatkowo w wersji umożliwiającej edycję w 
programach służących do kosztorysowania. 
Dokumentację należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i 
decyzji, w tym uzyskanie decyzji realizacyjnej inwestycji drogowej na rzecz Zamawiającego, tj. decyzji 
ZRID i/lub decyzji pozwolenia na budowę. 
Opracowanie dokumentacji winno następcza umożliwiać Zamawiającemu opisanie przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 99 - 103 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu na realizację robót 
budowlanych. W okresie realizacji przez Zamawiającego inwestycji na podstawie opracowanej przez 
dokumentacji, Wykonawca (projektant) zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego. 

Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia) dołączając: 



- oświadczenie w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Załącznik Nr 2 do Zaproszenia), 

- wykaz dokumentacji projektowych w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, o wartości min. 30.000.- zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których projekty te zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te zostały one wykonane należycie (Załącznik Nr 3 do 

Zaproszenia), 

- Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik Nr 4 do Zaproszenia). 

Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2023 r. 

Kryterium oceny ofert: 100% cena. 

Termin i miejsce składania ofert: 20.01.2023 r. 

w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, pok. nr 10 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub jako skan podpisanej papierowo oferty, na adres e-mail: 
drogowiec@minskmazowiecki.pl 

Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest Pani Aneta Kowalska 

tel.: 25 756-25-10. 

Wzór umowy która zostanie zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 5 do 
Zaproszenia. 


