Chojnice, dnia 03.03.2016 roku

ZAPYTANIE O GENE
W zwiqzku z zamiarem zlecenia przez gmine Chojnice realizacji zamowienia na usluge
opracowania dokumentacji projektowo-kosztoiysowej, zwracam sie z uprzejma_ prosba
o przeslanie do dnia 11.03.2016 roku informacji o cenie za jakcj bylibyscie Panstwo gotovvi
wykonac to zamowienie.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENFA
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie przez osoby posiadajqce stosowne uprawnienia
dokumentacji projektovvo-kosztorysowej obejmuj^cej budowe przedluzenia sciezki pieszorowerowej wraz z oswietleniem tzw. promenady na terenie Gminy Chojnice wraz z
opracowaniami lowarzyszacymi oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.
Odcinek w miejscowosci Charzykowy od ul. Kormoranow wzdluz ul. Lab^dziej do
istniejijcej sciezki rowerowej przy ul. Dlugiej (zgodnic z zaljjcznikami graficznymi).
Sciezka pieszo-rowerowa powinna navviqzywac szerokosci£|, kolorystykq, nawierzchnic} do
istniejacych rozvviazan z kostki brukowej betonowej oraz do istniejqcego oswietlenia ( wzor
lamp, odleglosc miedzy lampami itp). Dlugosc sciezki pieszo-rovverowej: ~ 400 mb.
W przypadku gdy zajdzie taka koniecznosc Wykonavvca winien objac zamowieniem
przebudow^ oswietlenia ulicznego oraz przebudovve istniejcjcego uzbrojenia.
Inwestor nie posiada decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. DIa dzialek
objetych przedmiotowq inwestycj^ nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.
1. Zakres dokumentacji do opracowania obejmuje w szczegolnosci wykonanie:
1.1 dokumentacji projektowej sluz£|cej do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow^ tj.:
a) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajqcym specyfike robot budowlanych
(5 egzemplarzy)
b) projektow wykonawczych (3 egzemplarze)
c) przedmiarow robot (3 egzemplarze)
d) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow (3 egzemplarze),
zgodnie z wymogami okreslonymi w:
S Rozporzqdzeniu Minislra Infrastruktury z dnia 2 wzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i fanny dokumentacji projektowej,
specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograimt
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.)
S usfawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo bitdowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pozn. zm.)

S Rozpoi'zcfdzenhi Ministra Infraslruktitry z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresit i for my projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133 zpozn. zm.)
1.2 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (3 egzemplarze),
zgodnie z Rozporzqdzenlem Minislra Injrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresit i for my dokumentacji projeklowej,
specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programit funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).
1.3 kosztorysow inwestorskich (2 egzemplarze), sporzadzonych w oparciu o
Rozporzqdzenie Minislra Infrastruktury z dnia 18 ma/a 2004 r. w sprawie okreslenia
metod. I podstaw sporzqdzania kosztotysn inweslorsktego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosz/ow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - itzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.
1389).
1.4 projektu organizacji ruchu na czas budowy i po jej zakoriczeniu (3 egzemplarze),
zgodnie z wymogami nast^pujacych przepisow:
a) Rozporzqdzenie Minislra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca!999 r.
w sprawie waninkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich itsytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.)
b) Rozporzqdzenie
Minis/row Infrastruktury
oraz Spraw Wewnefrznych
i
Adminislracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z pozn. zm.)
c) Rozporzqdzenie Ministra Infraslntklitry z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych waninkow zarzqdzania nichem na drogach oraz sprawowania
nadzoru nadtym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)
d) Zalqcznik do Rozporzqdzenia Minislra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych waninkow lechnicznych dla znakow i sygnalow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i waninkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pozn. zm).
e) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.
U. z2005 r.,nr 108, poz. 908).
Dokumentacj^ projektowq nalezy wykonac zgodnie z obowi^zujacymi przepisami,
normami oraz ze sztukq budowlana.
Dokumentacja powinna bye zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma sluzyc. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej
stanowia integralna czesc przedmiotu odbioru.
Informacje zawarte w dokumentacji projektowej vv zakresie technologii wykonania robot,
doboru materialow i urzadzen nalezy okreslic w sposob zgodny z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych, by zapewnic konkurencyjnosc przy zamavvianiu tych
\vyrobow uwzgl^dniajac zapis art. 30 ww. ustawy W przypadku uzycia w dokumentacji
projektowo-kosztorvsowei znakow towarowych. patentow lub pochodzenia Wykonawca
musi dodatkowo sporzadzic opis urzadzen oraz materialow rownowaznych wraz
z okresleniem parametrow rownowaznosci.
Zastosowane w rozwiazaniach projektowych wyroby budowlane (materialy i urzadzenia)
musz^ bye dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Dokumentacj^ nalezy dostarczyc oprocz wersji papierowej rowniez w wersji
elektronicznej zapisanej na plycie CD lub DVD z zachowaniem okreslonego formatu
plikow:

6.1 dla rysunkow — pliki w formacie dwg oraz pdf
6.2 dla kosztorysow-pliki w formacie ath oraz pdf
6.3 dla czesci opisowej - pliki w formacie doc oraz pdf.
7. Do pozostaJych obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci;
7.1 poniesienie kosztu opracowania podkladow geodezyjnych niezbednych do wykonania
projektow budowlanych
7.2 uzyskanie zgod wlascicieli na dysponowanie nieruchomosciq. do celow budowlanych
7.3 biez^ce uzgadnianie prac projektovvych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji
Zamawiajacego dla proponowanych rozwiazan projektowych
7.4 spravvdzenie dokumentacji projektowej przez osobe posiadaja_cq. wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi bye podpisany przez
projektanta i sprawdzajacego.
7.5 przedlozenie Zamawiaja_cemu
opracowanej
dokumentacji projektowej
do
zatwierdzenia przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwoleniana budowe, wterminie
umozliwiajacym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu
7.6 uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i dostarczenie na wtasny koszt wszelkich
wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii, sprawdzeh
rozwia_zari projektowych i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanianajej podstawie pozwolenia na
budowe m.in.:
a) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
z klauzulq ostatecznosci (wprzypadku koniecznosci wykonania)
b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z klauzul^ ostatecznosci
(w przypadku koniecznosci wykonania).
7.7 uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe.
7.8 dokonywania ewentualnych zmian dotyczacych pozwolenia na budow? bedacych
naslepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu w ramach niniejszej umowy.
7.9 udzielanie poprzez Zamawiajacego odpowiedzi na zapytania Wykonawcow w
zakresie bedacym przedmiotem niniejszego postepowania na etapie prowadzenia
procedury przetargowej.
7.10
nieodplatne uaktualnianie kosztorysow na zadanie Zamawiajqcego do czasu
zakohczenia inwestycji.

TERMIN WYKONANIA ZAMOW1ENIA
Ustala sie term in wykonania zamowienia do 28.02.2017 roku.

KRYTERIUM OCENY ZLQZONYCH OFERT
Najnizsza cena.
W przypadku gdy zlozone oferty na wykonanie przedmiotu zapytania przekrocza, kwoty
zarezerwowane na ten eel w budzecie gminy Chojnice, Wqjt zastrzega sobie prawo do
uniewaznienia tego postepowania.
Informacje o cenie nalezy zlozyc poprzez wypelnienie zalacznika nr 1 do niniejszego
zapytania
o
cene
i
przeslanie
go
w
wersji
elektronicznej
(e-mail:

danielm@gminachoinice.com.pl)lub papierowej do Urzedu Gminy w Chojnicach, ul. 31
Stycznia 56a, 89-600 Chojnice - w terminie wskazanym na wstepie lego pisma.

Z powazanicm,
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Zalqcznik:
1) Przebieg sciezki - szt. 2

