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(pieczęć wydziału zamawiającego)

1

NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA:

Utwardzony teren pod miejsca postojowe przy ul. Podgórnej w Zgierzu - Budżet
Obywatelski
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca utwardzonego kostką przy ul. Podgórnej 1/3 w ramach
Budżetu Obywatelskiego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj" wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń
i uzgodnień warunkujących wykonanie i użytkowanie obiektu oraz zgłoszenie robót budowlanych .
Obiekt zlokalizowany jest na terenie działki nr 748 w obrębie 140. Działka stanowi własność
Zamawiającego.
Teren planowanej inwestycji jest gruntem rodzimym, porośnięty trawą.
Brak badań geotechnicznych gruntu oraz mapy do celów projektowych.
Przewiduje się:
1.
teren utwardzony kostką betonową z krawężnikami,
2.

oznakowanie pionowe 3 miejsc utwardzonych kostką dla osób niepełnosprawnych,

3.

demontaż ogrodzenia od strony ulicy Podgórnej na długości 5,0 m, celem budowy zjazdu,

4.

budowa zjazdu o szerokości 5 m,

5.

przeniesienie wejścia na teren placu zabaw,

6.

montaż znaków drogowych.

Zamówienie obejmuje część projektową:
1.
sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu realizacji zadania,
2.

zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę,

3.

przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje część wykonawczą:
1. niwelacje terenu w miejscu budowy miejsc postojowych, teren przeznaczony na
utwardzenie ma powierzchnię ok. 400 m2,
2. ułożenie kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie wraz z krawężnikami o wymiarach 15
x 30 cm, na powierzchni ok. 400 nr,
3. oznaczenie pionowe 3 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
4. demontaż ogrodzenia na długości 5,0 m od strony ul. Podgórnej wraz z utwardzeniem
zjazdu z terenu postojowego na ul. Podgórną,
5. demontaż siatki na długości ok. 1 m od strony wschodniej placu zabaw i likwidacja
istniejącego wejścia na plac zabaw,

6. ustawienie znaków drogowych wjazdu i wyjazdu oraz znaków informujących o miejscach
postojowych dla niepełnosprawnych.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
1. Opracowanie dokumentacji projektowej
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie koniecznym do wykonania
robót budowlano - montażowych (tj. uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym zgłoszenie robót), 3 egz. pełnej
dokumentacji w formie drukowanej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf.
Projekt koncepcji zagospodarowania terenu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zamówienia.
2. Elementy utwardzonego terenu postojowego:
a) miejsca utwardzone kostką dla samochodów osobowych oraz 3 miejsca dla osób
ni epełnosprawnych,
b) budowa zjazdu z terenu postojowego na ul. Podgórną,
c) utwardzenie istniejącego zjazdu z ul. Podgórnej,
d) znaki drogowe określające wjazd i wyjazd oraz znaki informujące o miejscach postojowych dla
osób niepełnosprawnych.
3. Odtworzenie nawierzchni:
Na terenie robót zostanie odtworzona trawa. Przed zasianiem trawy należy nawieźć ziemię z
odpowiednimi nawozami.
Wykonawca odtworzy i naprawi nawierzchnię wokół terenu budowy, jeżeli w trakcie realizacji
inwestycji uszkodzi elementy infrastruktury znajdujące się poza obszarem robót.
Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco do
uzgadniania z Zamawiającym przyjmowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca uzyska akceptację
Zamawiającego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót.
Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne uzgodnienia i decyzje konieczne do
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Na etapie opracowywania projektu wymagane są robocze konsultacje z Zamawiającym.
Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu
zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem tych czynności ponosi Wykonawca.
4. OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
WARUNKI SZCZEGÓLNE:
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
1. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć:
a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
b) atesty, deklaracje, zgodności, aprobaty techniczne materiałów użytych do budowy,
c) przedstawienie gwarancji na każdą z części obiektu sportowego.

WARUNKI OGÓLNE
1. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy:
a) wykonawca złoży więcej, niż jedną ofertę,
b) oferta nie jest zgodna z dokumentacją postępowania, w szczególności z opisem przedmiotu
i warunków wykonania zamówienia,
c) oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,
d) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Oczywistą omyłką pisarską jest łatwy do zauważenia błąd, a "oczywistość" omyłki, rozumianej
jako określona niedokładność nasuwa się bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań, czy też
ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenie lub inna niedokładność, która
nasuwa się sama, a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez
zmian.
Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy, popełniony
przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku przeprowadzonego działania
arytmetycznego.
3.1. Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania treści oferty, jak również uzupełniania
dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub wymagania dotyczące
oferowanego przedmiotu zamówienia.
3.2. Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny tej oferty.
5. Załączniki
a)
b)

Zgierz,

projekt zagospodarowania terenu
program funkcjonalno-użytkowy

