ZAPYTANIE OFERTOWE
W imieniu Gminy Miasto Pionki zapraszam do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonanie
dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi gminnej, polegającej na wykonaniu
nakładki bitumicznej z dwóch warstw mieszanki mineralno – asfaltowej na istniejącej nawierzchni z bloczków
betonowych oraz wykonanie odwodnienia drogi.
Ulica Zwycięstwa jest drogą klasy L.
Wymiary odcinka przewidzianego do przebudowy, jezdnia dług. 290 m i szer. 6,8 m.
Istniejąca nawierzchnia posiada zdegradowane przekroje poprzeczne, bloczki betonowe stanowiące
nawierzchnię znajdują się w stanie technicznego zużycia. Nawierzchnia jest mocno zanieczyszczona.
W chwili obecnej odwodnienie odbywa się poprzez zdemontowany krawężnik drogowy do rowu
odwadniającego skierowanego na tereny zarządzane przez PKP, jednak z uwagi na zdegradowany przekrój
poprzeczny odwodnienie to nie jest skuteczne.
Droga łączy się z drogą należącą do Gminy Pionki.
Przewidywany zakres opracowania obejmuje:
1) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na całym planowanym do przebudowy odcinku - wykonanie
nowej nawierzchni z dwóch warstw mieszanki minerlno-asfaltowej 4 + 4 cm – warstwa wyrównawcza i
ścieralna,
2) przebudowę istniejących zjazdów (gruntowych na tłuczniowe, utwardzonych – przełożenie, bądź
wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm),
3) wymianę krawężników drogowych,
4) budowę kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia drogi (np. poprzez montaż dwóch wpustów
deszczowych lub poprzecznej rynny z rusztem, ze zrzutem wody opadowej do rowu odwadniającego –
poprzez separator i osadnik).
1. Do projektanta należeć będzie wykonanie:
- projektów technicznych (po 2 egz. + całość opracowania na CD) – zawierających krótki opis, przekroje
konstrukcyjne,
- przedmiaru robót,
- kosztorysu inwestorskiego,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania operatu wodno-prawnego na odprowadzenie
ścieków do gruntu.
2. Projektant w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest także do:
- sprawowania nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.
Opracowana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, uwzględniać obowiązujące
przepisy i akty prawne, umożliwić przeprowadzenie postępowania przetargowego i dokonania skutecznego
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy dróg do
starostwa.
Gmina ze swej strony zapewnia kopie map zasadniczych oraz pozyska wypis i wyrys z MPZP.
Termin realizacji : 5 tygodni od dnia podpisania umowy.
OFERTA
Wykonawca podając w ofercie cenę ofertową, uwzględnia wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia.
Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT (stawka podatku obowiązująca w roku złożenia opracowania)

i cenę brutto. Cena musi być podana w PLN. Oferta cenowa musi mieć formę pisemną i być sporządzona w
języku polskim, pismem czytelnym.
MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Pionki – Sekretariat, pok. nr 1 w
terminie do dnia 20.03.2015 r. do godz. 13:00 lub przesłać e-mailem na adres email: burmistrz@pionki.pl
Termin otwarcia ofert: 20.03.2015 r., godz. 13:10.
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego pok. Nr 20. Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych
ofert powiadomi o wyniku postępowania wszystkich oferentów.

KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT
Oferty będą oceniane na podstawie : najniższej ceny.
Uwaga: gdyby zakres przedsięwzięcia wymagał uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę np. z uwagi na
konieczność budowy chodnika, w takim przypadku warunki umowy (termin, wynagrodzenie) będą negocjowane
z firmą, która złoży najniższą ofertę.

