Gmina Kosakowo
81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel.: 660 43 00, fax: 660 43 01, e-mail: srodowisko@kosakowo.pl
zgodnie z Zarządzeniem Nr 151/2011 Wójta Gminy Kosakowo z dn. 29 grudnia 2011r.

ogłasza zamiar udzielenia zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro netto na

OPRACOWANIE PFU DLA ODWODNIENIA TERENÓW WZDŁUŻ KANAŁU ŚCIEKOWEGO OD ALEI LIPOWEJ W MOSTACH
DO MECHELINEK
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na odwodnieniu
terenów wzdłuż kanału ściekowego od Alei Lipowej w Mostach do Mechelinek, szczegóły zamówienia:
a) pfu ma zostać opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.; (Dz. U. 2004, Nr 202. Poz.
2072)
b) do pfu należy załączyć wzk (wskaźnikowe zestawienie kosztów realizacji inwestycji);
c) odwodnienie terenów ma umożliwić prawidłowe zagospodarowanie wód w tym rejonie i zapobiec lokalnym podtopieniom.
d) Wykonawca w swojej ofercie ujmie koszt wykonania wszystkich opracowań pomocniczych, dodatkowych itp. niezbędnych do
prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia;
e) ze względu na bliskie sąsiedztwo kanału zrzutowego z GOŚ Dębogórze ; PFU należy opracować po zasięgnięciu opini Spółki
PEWIK Gdynia. Opinię należy załączyć do dokumentacji.
2. Przedmiot zamówienia będzie uznany za zrealizowany przez Wykonawcę po odebraniu przez Zamawiającego pfu w wersji
papierowej – 2 kpl. i wersji elektronicznej.
3. Materiały w dyspozycji Zamawiającego, do przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy:
- wypis i wyrys z mpzp.
4. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2014r.
5. Oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:
 posiadają doświadczenie i odpowiednie uprawnienia do projektowania w branży sanitarnej lub prowadzenia budowy w
robotach sanitarnych
 są w stanie wykonać zamówienie w 100% własnymi siłami;
6. Ofertę można przesłać faksem nr 058 660 43 01, mailem srodowisko@kosakowo.pl lub pocztą do dnia 25.08.2014r. do
godz.1000.
7. Zamawiający zamierza dokonać wyboru Wykonawcy w dniu złożenia ofert do godz. 1500.
8. Informacje o zamówieniu można uzyskać w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel.:058
660 43 37, fax i e-mail jak powyżej.
Kosakowo, dnia 18.08.2014r.

