W6fr GNfTNY
MINSK MA70W1ECK1
UL. CHELMONSKItGO 14

•'

-.1

MinskMazowiecki,dnia 12.01.2021

RI.274.4.2.2021.WZ

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Zwracam si? do Paristwa z propozycj^ wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy oSwietlenia drogowego w miejscowosciach Barcz^ca, Budy
Barczqckie — Targdwka,Chmielew, Grabina, Stara Niedzialka, Nowe Osiny,Stojadla.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
budowy oswietlenia ulicznego przy nast?puj^cych drogach gminnych:
1) Barcz^ca

- ul. Sosnowa (dz. nr 253), na odcinku ok. 470 m, od dz. nr 210 do dz. nr 225,
oswietlenie na shipach nowoprojektowanych, lokalizacja shipow w pasie drogowym
(droga gminna).
2) Budy Barczqckie - Targdwka

- ui. Mazowiecka, na dzialkach drogi powiatowej nr 94 (Targowka) i 136 (Stare

Zakole), na odcinku ok. 500 m. oswietlenie na slupach nowoprojektowanych (co drugi
slup), lokalizacja shipow w pasie drogowym, pomi?dzy istniejqcym oswietleniem w
Targowce i Starym Zakolu.
3) Chmielew

- dz. nr 510, na odcinku ok. 1.160 m, na dlugosci dzialki drogi gminnej od granicy z

m. Barcz^ca, oswietlenie na slupach nowoprojektowanych (co drugi slup), lokalizacja
stupow w pasie drogowym.
4) Grabina

- ul. Dywizjonu 303 (droga gminna na dzialce nr 177), na odcinku ok. 390 m,
pomi?dzy dz. nr 69 i dzialk^ nr 117, oswietlenie na slupach istniej^cych, lokalizacja
slup6w w pasie i poza pasem drogowym.
5) Stara Niedzialka,

- ulica L^kowa (gminna) na dzialce nr 467, na odcinku ok. 260 m, pomi?dzy dz. nr
166 i dz. nr 209, oswietlenie na slupach istniej^cych i nowoprojektowanych,
lokalizacja slupow poza pasem drogowym.

- ulica Polna (gminna) na dzialce nr 465/2, na odcinku ok. 315 m, pomi?dzy dz. nr
1022 i dzialk^ nr 353/13, oswietlenie na slupach istniej^cych i nowoprojektowanych,
lokalizacja slupow w pasie drogowym.
6) Nowe Osiny

- ul. Warszawska na dzialce drogi krajowej nr 78, na odcinku ok. 440 m, pomi?dzy

istniej^cym oswietleniem przy dzialce nr 80/1 i przy dzialce nr 2 (dzialka w Kolonii
Jan6w), oswietlenie na slupach nowoprojektowanych (stalowych, typu parkowego,jak
po przeciwnej stronie pasa drogowego) lokalizacja slupow w pasie drogowym drogi
krajowej.
7) Stojadla

- droga na bocznej cz?sci ul. Wspolnej, na dzialce nr 411/1, na odcinku ok. 260 m,
pomi?dzy istniej^cym oswietleniem na ul. Strazackiej i na glownej cz?sci ul.
Wspolnej, oswietlenie na slupach istniejqcych, lokalizacja slupow poza pasem
drogowym.

Wskazania projektowe: moce opraw ledowych zasadniczo nie wi^ksze niz 60W, a w
przypadku wskazania do zaJozenia wi^kszych opraw konieczne uzgodnienie z
Zamawiaj^cym. Oprawy obowi^kowo winny miec mozliwosc regulacji intensywnosci
strumienia swietlnego w zale^osci od wybranych godzin (mozliwosc dokonywania nastaw w
pojedynczej oprawie przed monta^em). Typy opraw i stupow winny bye nzgodnione z
Zamawiaj^cym. Przy uzyskiwaniu warunkow z PGE Dystrybucja wymagana jest analiza
zasadnosci utrzymywania okreslonych mocy umownych pod wzgl^dem optymalizacji
kosztow i ewentualnie wyst^powanie o zmiany.
Dokumentacja b^dzie obejmowaia:
1. projekty budowlane i projekty wykonawcze(3 szt.),

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot(1 szt.),
3. przedmiary robot(1 szt.),
4. kosztorysy inwestorskie (1 szt.),
W zakres zamowienia wchodzi rowniez uzvskanie decvzii realizacvinei na rzecz inwestora

na podstawie uzvskanego upowaznienia do reprezentacii ti. prawomocnego pozwolenia na
budowe lub potwierdzoneeo braku snrzeciwu do zaloszenia budowlaneeo(o ile lest to w
danvm przypadku wvmagane przcpisami prawa budowlanego. iezeli nie lest wvmagane to
wvstarcza iedvnie warunki Drzvlaczenia z PGE).

Oprocz wersji papierowej caly komplet dokumentacji nalezy wykonac w wersji elektronicznej
na plycie CD,z mozliwosci^ kopiowania dla potrzeb przetargowych w formacie PDF - 1
egzempiarz(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 pi?ciu
niezalemych dokumentacji projektowych — oswietlenia drogowego warto^ci minimum 3.000
zl kazda (przy realizacjach przeprowadzonych dla Zamawiajqcego wystarczy powotac si? na
nr umowy). Wymagane jest rownie^ dol^czenie dokumentu potwierdzaj^cego zgod? na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy RODO (mo^a podpisac
zal^czony dokument z dopiskiem „akceptuj?").
Termin wykonania opracowania: 1 pazdziernika 2021 r.

Kryterium oceny ofert: cena. Ceny nalezy podac dla kazdego zadania odr?bnie oraz razem dla
calosci.

Termin i miejsce sktadania ofert: 18.01.2021 r. w sekretariacie pok. Nr 102 ,fax. 25 756-2500 lub na adres e-mailowy drogowiec@.minskmazowiecki.pl.

Osobq upowaznion^ do kontaktow i udzielania wszelkich wyjasnieh jest Waldemar
Zychowicz - referat inwestycyjny, tel. 25 756-25-10.
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