Przedsibiorstwo Komunalne
w Kruszwicy Sp. z 0,0.

Kruszwiea 22.04.202 I r.

Przedsi ębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. zwraca si ę z prośbą o złożenie oferty na
wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami sieci wodoci ągowej zgodnie
z poniższymi warunkami:
1. Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści Grodziwo
2. Lokalizacja zadania: Grodztwo ul. Wiosenna, dzia łki ewidencyjne: 284/2, 283/2, 276

przyłączenie do istniej ącej sieci wodoci ągowej na działce o numerze ewidencyjnym: 284/2.
3. Zakres prac:

- realizacja kompletnego projektu wraz z uzgodnieniami,
- wykonanie przedmiaru robót,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie map do celów projektowych w wersji cyfrowej,
- uzyskanie wymaganych prawem uzgodnie ń dla przedstawionej dokumentacji,
- uzyskanie wymaganych pozwole ń od właścicieli działek na druku zamawiaj ącego,
- zgłoszenie robót nie wymagaj ących pozwolenia na budow ę,
- w załączeniu propozycja umowy na wykonanie prac b ędących przedmiotem zapytania.

Dokumentacj ę techniczną należy wykonać:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys w
dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, jednym egzemplarzu wersji cyfrowej,
- projekt w czterech egzemplarzach wersji papierowej, jednym egzemplarzu wersji
cyfrowej.
4. Podstawowe parametry sieci:

-

średnica DN 110,

-

łączna długość 333 m,

5. Wymagany termin dostarczenia opracowa ń : 31 grudzień 2021 r.

6. Sposób z łożenia oferty:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 05.05.2021 r. (środa) w sekretariacie Przedsi ębiorstwa
Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. ul. Gopla ńska 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem
zawieraj ącym nazwę zadania.
7. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiaj ącego:

Szczegółowych informacji udziela Dział Wodociągów i Kanalizacji w dniach

poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00:
Osoba do kontaktu: Jerzy Pinde ł

tel. 052 35 15 377 / e-mail: zwik@pk-kruszwica.pI

Sporządził : Bartosz Michalak

tel. 052 35 15 377 / e-mail: dt@pk-kruszwica.pl
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