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Zwracam się do Pństwa z ptopozycją wykonania dokuńentacji proj€ k towo kosztorysowejprzebudorvy(rozbudowy):
1) ul' Huberta w Karolinie' Plojekt obejmiefragmentdrogi na działcenr 871' na
odcinku od utwardzonejnawierzchniobok działki 817/6 do skrzyżowaniaz ul'
Działko\łą(obrębgeodezyjnyNolve osiny, dfiałkaff 144) o sumalycznęjdługości
około 820 m. W składzamówienia wchodzi zaprojektowanie
skżyżowaniaf ul.
przez Wykonawcęco najmniejjednego
Działkową'Przewidujesię przeprowadzenie
podziałuw ramachspecustawydlogowej.Zamówienieobejmujeuzyskaniew imieniu
inwestycjidrogowejod starostymińskięgo.
inwestoBdecyzjizezwoleniena rea|izację
2) ul. zolnierskicj, Lotników i sezamkowejrv Karolinie. Projektobejmiedziałkinr
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,
działkinr 828/11'829/14 tt|'sezamkowa,o długości
ok' 300 m, o szer.ok. 4 m. W
związku z tym, że rię wszystkiedziałkidrogowesą we władaniuinwestoma są
pruezwykonawcęco
niezbędnedo realifacjizadania,przewidujesięprzeprowadzenie
jednego
podziałuw ramachspecustawydlogowej' Zamówięnieobejmuje
najmniej
uzyskaniew imieniu inwestoradecyzjizezwoleniena realizacjęinwestycjidrogowej
od starostymińskiego.
W s7czśgólności
\łinnazawicrać:
dokumęnlacja
l. projektybudowlane,projektywykonawcze(po 5 egzemplarzy)
na mapachuzyskanych
przez Wykonawcę,
2. operatwodno-prawny,
gruntów'
3' badanięgęotechnicznę
4' zezwol€ n ie na realifację inrYestycjidrogowej,
(odrębniedla każdejulicy),
5' przedmiaryi kosztorysy(po2 ęgfęmplarzę)
6' szczegółowe
specyfikacjetechnicznewykonaniai odbiorurobót (po2 ęgzemp]arze),
7' stałąorganizacjęruchu(po 2 egzemplarze),
oprócz wersjipapierowejcałykompletdokumentacji
należywykonaćw wersjięlęktIonicznęj
na płycieCD' z rnożliwością
kopiowaniaw formaciePDF oraz w formacieedy'towalnym
w
programach
do
kosztorysowania
I
egzemplarz.
Poniżejprzedstawiono
chalaktęrystykę
drogiobjętejprzedmiotem
zamówięnial
pasadrogowegook'4 i ok. 8 m,
Planowanajest przębudowai rozbudowadrogi o szerokości
o nawierzchnigruntowejulepszonejkuszywami, na drogę o nawierzchniz kostki i/lub
bitumicznej.Przewiduje się wykonanieplojektu drogi o szerokościnawierzchni5 m, o
konstrukcjijŃ dla kategoriiruchuKR.1' Na ulicach Hubertaoraz Sezamkowejprzewiduje
sięzaprojektowanieciągówpieszo-jezdnych'
przedstawiona
Infrastruktura
technicznazostała
na załączonych
mapach'

Uwaga: wraz z ofęItą Wykolawca \łinien przedstawićreferencje lub dokumenty
równoważnepotwierdzającerzetelne wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmnięj trzech
niezaleźnychdokumentacjiprojektowych,obejmującychw swym głównym zak€sie budowę,
przebudowę lub rozbudowę drogi (co musi jędnoznacznie wynikać z dokumentów) o
wańościminimum 10'000złkażda'
Termin wykonania opracowaniai pźękazaiia zezwo!ęniana Iealizację inwestycji drogowej:
30 września201ó r.
Kr}'teńumocenyofeń: cena.Uwaga należyodrębniewskazaćcenęza zadanie nr 1 i nr 2
oraz sumę'
Termin i miejsceskładaniaofert:2.02.2016r. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki,w pok' nr
|0, fax 25 756-25-50 lub na adres e-mail drogowiec@minskmazowiecki.Dl.
osobą
jest
upoważnionądo kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień Zastępca wójta Radosław
'7
Lęgat' tę|.25 56.25-00 .

