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ZAPRosZENItr Do ZŁożENIA oFERTY
Zwracam się do Państwa z prcpozycją wykonania dokumcntacji projektorvo kosztorysołvej
budowy chodników w micjŚcolvościach
Barcfą.^,Brzóze' Gamratka oraz
Żukórv.
I. określeniepż€ d miotu oraz wielkościlub zakresuzamówienia:
PrzedmiotemZamówienia jest opracowaniędokumęntacjiprojektowo- kosztorysowych
budowyjednostronnych
chodnikówprzy drogachgminnych,położonych
na:
1. działkachewidencyjnyclrnr 1 i 120w miejscowości
Barcząca,o długości
około70 m
(odcinekod istniejącego
clrodnikaprzy działcenr 7016do z'jazdtt
z kostkina działceff

'70/s),

2. działceewidencyjnejnr 344 w miejscowości
Brzóze (ul' Kościelna),
o długości
około
,1,7012
_ DK 50),
500 m (odcinekod działkinr 358/6do wylotudrogina działcenr
3. działceewidencyjnejnr 324 w miejscowości
Brzózc (ul. Długa)'o długości
około330
m (odcinekod działkinr nr 77012_ DK 50 do działkinr 460)'
4. działceewidencyjnejm 513 w miejscowości
Brzóze (ul. Polna),o długości
około280
m (odcinekod działkit nł7.70/2 DK50dodziałkinr502/l),
5. działceewidencyjnejnr 4l9 w miejscowości
Gamratka'o dtugościokoło710 m
(odcinekod działkinr l9l/l do działkinr 307/4),
6' dfiałkachewidęncyjnychnr l09/2 w miejscowości
Żuków 1u|'Koście|na),
o długości
okolo 620 m (odcinekod dfiałkinr Il l w m. Zuków do końcadrogi na granicyz m.
Brzóze),
Dla kazdej z wyżej wskafanyolt lokalizacji zosta ie opracowany odrębny komplet
dokumentacji'
który będziezawienl:
l. projektybudowlanei projektywykonawcze,
2' specylikacjetechnicznewykonaniaiodbioru i robót,
3. przedmiaryrobót'
4. kosztorysyinwestorskie,
5' projektorganizacjiruchu(o ile będzieniezbędna),
Szczególnauwagabędziezwtóconaptzez Zamawiającego
na prawidłoweodwodnieniepasa
drogowego po wykonaniu chodnika' Z tęgo wzg]ędu konieczna jest ana|iza ptzez
potencjalnych
pmwnych,techlicznychoraz uzyskanianajnizszego
wykonawcówmożliwości
kosztu \łybudowania.W szczególności
należybraćpod uwagętakie rozszerzenieobszaru
objętegoprojektenaby odprowadzenie
wody byłokon1pletlre'
W zakes zamówieniawchodzirównieżuzyskaniedecyzjirealizacyjnejna Źecz inwestoratj.
pnwomocnegozgłosfeniabudowylub pofwoleniana b!do\,vę
lub z d.
Projektpowinienbyć sporzqdzony
w następującej
ilościpapierowychegzcmplarzy:
- 5 kompletów'
a' projektybudowlane(wszystkiebranże)
b' projektyw;'konawcze(wszystkiebranŹe)- 5 kompletów'

- 2 komplety,
c. specyfikacjetechniczne(wszystkiebranŻe)
(
d. przedmiaryi kosztorysy inwestorskiei ofertowe)- 2 komplety.
e. projektyorganizacjiruchu- 2 konrplety(o ile projektbędzieniezbędny),.
oprócz wersjipapierowejcałykompletdokumentacji
należywykonaćw wersjielektronicznej
na płycieCD, z możliwością
kopiowaniadla potrzebprzetargowych
w lbrmaciePDF . 1
egzemplarzbonadto na płyciewinnaznaleŹósię wersjaprzedmiarudo edycjiw programach
do kosztorysowania).
służących
Zalecasię,aby potencjalniwykonawcydokonaliwizji lokalnejna terenierealizacjiprojektui
w jego okolicy w celu dokonaniaocenyprzedmiotuzamówieniai informacjiprzekazywanych
pżez Zamawiającego.
w ran,tach
niniejszegopostępowania
Zamawiajqcyzastrzegasobie prawodo powołaniaprojektanta
sprawdzającego
w przypadku
jakiejkolwiek
jakości
wqtpliwości co
do
spofządzonej dokumentacji.
w plzypadku stwierdzenia t'łędów w dokumentacji projektowej wykonawca jest
zobowiqzanydo ich niezwłocznego
usunięciana własnykoszt.
ol-ertamusi zawieraćcęnynettoi bruftopodanęodrębniedla każdejlokalizacjiwskazanejw
zaploszeniuorŻVsul,nęcen'
Uwaga: Wraz z ofertq wykonawca wi[ięn pżedstawió refęIencje lub dokumenty
potwierdzajqce
równow.!Żne
żetelnewykonaniew ciąguostatnich3 lat co najmnięjpięciu
niezaleŹnychdokumentacjiprojektowych- drogowych obejmującychw swym zakesie
budowęchodnika (co musi jednoanaczniewynikać z dokumęntó\ł)o wańościminimum
3.000złkażda.
Terminwykonaniaopracowania:I czenvca20t5 r.
Kq.teriumocenyofeń| cena'
Temin i miejsce składaniaofert: 2f.0|.20|6 r. do godf. 10.00' Urząd Gminy Mirisk
Marowiecki, w pok. nr 10, t'ax 25'756-25-50 lub na adres e-mail
droeowiec@minskmazowięcki'pl.
osobą upoważnioną
do kontaktówi udzielaniawszelkich
wyjaśnieńjest
Pan waldemarZychowicz,25'156-25-|0.

