
Gizałki, 09.04.2021r. 

Znak sprawy: RI.271.3.2.2021 
ROZEZNANIE CENOWE 

Rodzaj zamówienia: usługa. 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2021r. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej  dla inwestycji 

pn.: Przebudowa ul. Wodnej w Gizałkach. 

Długość drogi do przebudowy 460 m. 

Branża: drogowa (konstrukcja jezdni oraz ciąg pieszy, sanitarna (odwodnienie) oraz elektryczna 

(przebudowa istniejącego oświetlenia na LED). 

Zakres opracowania obejmuje w szczególności: 

1. spisanie z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, danych wyjściowych do 

projektowania,  

2. geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami,  

3. projekt budowlany i wykonawczy,  

4. uzyskanie pozwolenia  wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, 

5. projekty budowlane i wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną,  

6. budowę kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia Ministra właściwego ds. 

informatyzacji z konieczności budowy kanału technologicznego,  

7. inwentaryzację istniejącego oznakowania oraz projekt stałej organizacji ruchu,  

8. inwentaryzację istniejącej zieleni w szczególności przewidzianej do wycinki w związku z 

projektowanymi pracami wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę,  

9. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

10. informację do planu BIOZ,  

11. wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje,  

12. uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na Naradzie 

Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pleszewie,  

13. przygotowanie załączników do zgłoszenia robót budowlanych, 

14. przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej (kosztorys 

ofertowy w wersji papierowej oraz elektronicznej),  

15. kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów 

(kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej),  

16. opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (wersja 

elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wersjach: nieedytowalnej – format plików: 

PDF oraz edytowalnej – format plików: DWG, DOC, XLS, ATH).  

Zamawiający posiada mapę do celów projektowych, którą przekaże Wykonawcy.  

Lokalizację inwestycji określa załączona mapa do celów projektowych. 

Linki do lokalizacji drogi: 

https://www.google.pl/maps/@52.0428384,17.7638086,338m/data=!3m1!1e3 

 

Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze (formularz ofertowy),  podpisaną ofertę należy 

zeskanować i przesłać na adres email: inwestycje@gizalki.pl do dnia 16.04.2021r (piątek) do godziny 

10.00.  

Kryterium oceny ofert: najniższa cena 100% 
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