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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Zwracam si? do Panstwa z propozycj^ wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy mostu na rzece Srebrna na drodze Chochol- Minsk Mazowiecki.
I.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
budowy przepustu lub grupy przepustow lub mostu l^cz^cego drog? na dziatce Gminy Minsk
Mazowiecki nr 221/12 w Gliniaku z dziatk^ w zarz^dzie Lasow Pahstwowych nr 228 w
Gliniaku, na ktorej funkcjonuje droga lesna obj?ta umow^ dzierzawy od Lasow Pahstwowych
przez Gmin? Minsk Mazowiecki, ponad dzialk^ rzeki Srebmej nr 224/1 w Gliniaku (w
zarz^dzie PG Wody Polskie). W miejscu planowanej inwestycji obecnie znajduje si?
prowizoryczny most wykonany z podwozia wagonu kolejowego. 0 ile rozwi^anie
polegajqce na zastosowaniu przepustow okaze si? tahsze w fazie inwestycyjnej jest
rozwi^zaniem preferowanym przez Zamawiaj^cego (Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiaj^cemu na wst?pie analiz? kosztow^ obu rozwi^ah).

Wskazania projektowe: minimalna wymagana rozpi?tosc, szeroko^c umozliwiaj^ca
umieszczenie jezdni o szerokosci 5 m oraz jednostronnego chodnika dla pieszych.
Dokumentacja b?dzie obejmowala:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

analiz? kosztow^ uzasadniaj^c^ wybor wariantu rozwi^zania projektowego (1 szt,),
projekty budowlane i projekty wykonawcze(3 szt.),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot(1 szt.),
przedmiary robot(1 szt.),
kosztorysy inwestorskie (1 szt.),
projekt stalej organizacji ruchu (1 szt.).

W zakres zamowienia wchodzi rowniez uzvskanie decvzii realizacvinei na rzecz inwestora

na podstawie uzvskaneso upowaznienia do reprezentacii ti. prawomocnego pozwolenia na
budow? lub decvzii ZRID.

Oprocz wersji papierowej caty komplet dokumentacji nalezy wykonac w wersji elektronicznej
na plycie CD,z mozliwosci^ kopiowania dla potrzeb przetargowych w formacie PDF -1
egzemplarz(ponadto na plycie winna znalezc si? wersja przedmiaru do edycji w programach
sluz^cych do kosztorysowania).

Zaleca si?, aby potencjalni wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i
w jego okolicy w celu dokonania oceny przedmiotu zamowienia i informacji przekazywanych
w ramach niniejszego post?powania przez Zamawiaj^cego.

Uwaga: Wraz z ofert^ wykonawca winien przedstawic referencje lub dokumenty
rownowazne potwierdzaj^ce rzetelne wykonanie w ci^gu ostatnich 3 lat co najmniej dwoch
niezaleznych dokumentacji projektowych budowy, przebudowy lub remontu - mostu na

drodze publicznej, lub po jednej dokumentacji mostu i przepustu o srednicy nie mniejszej niz
1000 mm (przy realizacjach przeprowadzonych dla Zamawiaj^cego wystarczy powolac si^ na
nr umowy). Wymagane jest rowniez dol^czenie dokumentu potwierdzaj^cego zgod^ na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy RODO (mozna podpisac
zalqczony dokument z dopiskiem „akceptuj^")Termin wykonania opracowania: 31 grudnia 2020 r.
Kryterium oceny ofert: cena. Cen^ nalezy podac netto i brutto.

Termin i miejsce sktadania ofert: 21.01.2020 r. w sekretariacie pok. Nr 102 ,fax. 25 756-2500 lub na adres e-mailowy drogowiec@minskmazowiecki.pl
Osob^ upowaznion^ do kontaktow i udzielania wszelkich wyjasnien jest Radoslaw Legat Zast^pca Wojta, tel. 25 756-25-00.
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