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VUNSK MAZOVVIECKI
Minsk Mazowiecki, dnia 22.06.2020 r.
RI.271.4.8.2020

ZAPROSZENIE DO ZEOZENIA OFERTY

Zwracam si^ do Panstwa z propozycj^ w>'konania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy chodnika w miejscowosciaefi Zamienie.
1. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych
budowy jednostronnych chodnikow potozonych:
1. na dzialce ewidencyjnej nr 291/5. 290/5. 289/1, 288/1. 287/1, 286/1, 285/3, 285/5 w
msc. Zamienie (odcinek od szkoly do l^cznika ul. Osiediowej w Zamieniu).
Szczegolna uwaga b^dzie zwrocona przez Zamawiaj^cego na prawidlowe odwodnienie pasa
drogowego po wykonaniu chodnika. Z tego wzgl^du konieczna jest analiza przez
potencjalnych wykonawcow mozliwosci prawnych, technicznych oraz uzyskania najnizszego
kosztu wybudowania. W szczegolnosci nalezy brae pod uwag^ takie rozszerzenie obszaru
obj^tego projektem aby odprowadzenie wody bylo kompletne.
Dla kazdej z wyzej wskazanych lokalizacji zostanie opracowany odr^bny komplet
dokumentacji, ktory b^dzie zawieral:
1. projekty budowlane i projekty wykonawcze,
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru i robot,
3. przedm iary robot,
4. kosztorysy inwestorskie.

W zakres zamowienia wchodzi rowniez uzyskanie decyzji realizacyjnej na rzecz inwestora tj.
prawomocnego zgloszenia budowy lub pozwolenia na budowy lub zrid.
Projekt powinien bye sporz^dzony w nast^puj^cej ilosci papierowych egzemplarzy:
a. projekty budowlane (wszystkie branze)- 5 kompletow,
b. projekty wykonawcze (wszystkie branze) - 5 kompletow,
c. specyfikacje techniczne (wszystkie branze) - 2 komplety,
d. przedmiary i kosztorysy (inwestorskie i ofertowe)- 2 komplety.
Oprocz wersji papierowej caly 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
stuz^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.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do powolania projektanta sprawdzaj^cego w przypadku
jakiejkolwiek
w^tpliwosci
co
do
jakosci
sporz^dzonej
dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia W^dow w dokumentacji prqjektowej Wykonawca jest
zobowi^zany do ich niezwiocznego usuni^cia na wlasny koszt.
Oferta musi zawierac ceny netto i brutto podane odr^bnie dla kazdej lokalizacji wskazanej w
zaproszeniu oraz sum^ cen.
Uwaga: Wraz z ofert^ wykonawca winien przedstawic referencje lub dokumenty
rownowazne potwierdzaj^ce rzetelne wykonanie w ci^gu ostatnich 3 lat co najmniej pi^ciu
niezaleznych dokumentacji projektowych - drogowych obejmuj^cych w swym zakresie
budow? chodnika (co musi jednoznacznie wynikac z dokumentow) o wartosci minimum
3.000 zt kazda. Wymagane jest rowniez dot^czenie dokumentu potwierdzaj^cego zgod^ na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy RODO (mozna podpisac
zal^czony dokument z dopiskiem „akceptuj?").
Termin wykonania opracowania: 31 grudzien 2020 r.
Kryterium oceny ofert: cena.

Termin i miejsce skiadania ofert: 03.07.2020 r., Urz^d Gminy Minsk Mazowiecki, w pok. nr
lO.fax 25 756-25-50 lub na adres e-mail drogowiec^minskmazowiecki.pl.
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