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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zwracam się do Państwa z propozycją wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Gliniak.
I. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
budowy oświetlenia ulicznego przy następujących drogach gminnych:
1) Gliniak
- przedłużenie ul. Langiewicza w Mińsku Mazowieckim na gruntach m. Gliniak
(droga na dz. nr 233/4), na odcinku ok. 520 m, pomiędzy granicą z miastem Mińsk
Maz. i działką nr 119, oświetlenie na słupach nowoprojektowanych, lokalizacja
słupów w pasie drogowym. Droga należy do Skarbu Państwa.
Wskazania projektowe: moce opraw ledowych zasadniczo nie większe niż 60W, a w
przypadku wskazania do założenia większych opraw konieczne uzgodnienie z
Zamawiającym. Typy opraw i słupów winny być uzgodnione z Zamawiającym. Przy
uzyskiwaniu warunków z PGE Dystrybucja wymagana jest analiza zasadności utrzymywania
określonych mocy umownych pod względem optymalizacji kosztów i ewentualnie
występowanie o zmiany.
Dokumentacja będzie obejmowała:
1. projekty budowlane i projekty wykonawcze ( 3 szt.),
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (1 szt.),
3. przedmiary robót (1 szt.),
4. kosztorysy inwestorskie (1 szt.),
W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji realizacyjnej na rzecz inwestora
na podstawie uzyskanego upoważnienia do reprezentacji tj. prawomocnego pozwolenia na
budowę (o ile jest to w danym przypadku wymagane przepisami prawa budowlanego).
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).
Zaleca się, aby potencjalni wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i
w jego okolicy w celu dokonania oceny przedmiotu zamówienia i informacji przekazywanych
w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
Uwaga: zgodnie z wzorem umowy wynagrodzenie przysługuje wyłącznie po przekazaniu
całości opracowań wraz z wymaganymi pozwoleniami na budowę.
Termin wykonania opracowania: 1 czerwca 2017 r.

Kryterium oceny ofert: cena. Ceny należy podać dla każdego zadania odrębnie oraz razem dla
całości.
Termin i miejsce składania ofert: 25.01.2017 r. w sekretariacie pok. Nr 102 , fax. 25 756-2500 lub na adres e-mailowy drogowiec@minskmazowiecki.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania
Zychowicz - referat inwestycyjny, tel.25 756-25-10.

wszelkich wyjaśnień jest Waldemar

