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ZAPRoSZENIE Do zŁozENIA oFERTY

Zwracam się do Pństwa z ptopozycją wykonania dokuńentacji proj€ktowo -
kosztorysowej przebudorvy (rozbudowy):

1) ul' Huberta w Karolinie' Plojekt obejmie fragment drogi na działce nr 871' na
odcinku od utwardzonej nawierzchni obok działki 817/6 do skrzyżowania z ul'
Działko\łą (obręb geodezyjny Nolve osiny, dfiałka ff 144) o sumalycznęj długości
około 820 m. W skład zamówienia wchodzi zaprojektowanie skżyżowania f ul.
Działkową' Przewiduje się przeprowadzenie przez Wykonawcę co najmniej jednego
podziału w ramach specustawy dlogowej. Zamówienie obejmuje uzyskanie w imieniu
inwestoB decyzji zezwolenie na rea|izację inwestycji drogowej od starosty mińskięgo.

2) ul. zolnierskicj, Lotników i sezamkowej rv Karolinie. Projekt obejmie działki nr
816/13, 8l3/l5, 812/14 - ul. Zołnierska, o długości ok' 370 m, o szer' ok. 8 m, działki
ttl 825/8,825/10' 824/|6, 824/9 u|. Lotników, o długości ok. 322 m, o szer. ok. 8 m,
działki nr 828/11' 829/14 tt|' sezamkowa, o długości ok' 300 m, o szer. ok. 4 m. W
związku z tym, że rię wszystkie działki drogowe są we władaniu inwestom a są
niezbędne do realifacji zadania, przewiduje się przeprowadzenie pruez wykonawcę co
najmniej jednego podziału w ramach specustawy dlogowej' Zamówięnie obejmuje
uzyskanie w imieniu inwestora decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
od starosty mińskiego.

W s7czśgólności dokumęnlacja \łinna zawicrać:
l. projekty budowlane, projekty wykonawcze (po 5 egzemplarzy) na mapach uzyskanych

przez Wykonawcę,
2. operatwodno-prawny,
3' badanię gęotechnicznę gruntów'
4' zezwol€nie na realifację inrYestycji drogowej,
5' przedmiary i kosztorysy (po 2 ęgfęmplarzę) (odrębnie dla każdej ulicy),
6' szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 2 ęgzemp]arze),
7' stałą organizację ruchu (po 2 egzemplarze),

oprócz wersji papierowej cały komplet dokumentacji należy wykonać w wersji ęlęktIonicznęj
na płycie CD' z rnożliwością kopiowania w formacie PDF oraz w formacie edy'towalnym w
programach do kosztorysowania I egzemplarz.

Poniżej przedstawiono chalaktęrystykę drogi objętej przedmiotem zamówięnial
Planowana jest przębudowa i rozbudowa drogi o szerokości pasa drogowego ok'4 i ok. 8 m,
o nawierzchni gruntowej ulepszonej kuszywami, na drogę o nawierzchni z kostki i/lub
bitumicznej. Przewiduje się wykonanie plojektu drogi o szerokości nawierzchni 5 m, o
konstrukcji jŃ dla kategorii ruchu KR.1' Na ulicach Huberta oraz Sezamkowej przewiduje
się zaproj ektowanie ciągów pieszo-jezdnych'

Infrastruktura techniczna została przedstawiona na załączonych mapach'



Uwaga: wraz z ofęItą Wykolawca \łinien przedstawić referencje lub dokumenty
równoważne potwierdzające rzetelne wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmnięj trzech
niezaleźnych dokumentacji projektowych, obejmujących w swym głównym zak€sie budowę,
przebudowę lub rozbudowę drogi (co musi jędnoznacznie wynikać z dokumentów) o
wańości minimum 10'000 zł każda'

Termin wykonania opracowania i pźękazaiia zezwo!ęnia na Iealizację inwestycji drogowej:
30 września 201ó r.
Kr}'teńum oceny ofeń: cena. Uwaga należy odrębnie wskazać cenę za zadanie nr 1 i nr 2
oraz sumę'

Termin i miejsce składania ofert: 2.02.2016 r. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, w pok' nr
|0, fax 25 756-25-50 lub na adres e-mail drogowiec@minskmazowiecki.Dl. osobą
upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest Zastępca wójta Radosław
Lęgat' tę|. 25 '7 56.25-00 .


