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Llczestn
i cy po;stgpowania:
Kod CP\i:
71320000-7t-lslugiinZyniery'ine
w zakresieprojektowania
wykonanie podzialu kosztorys6winwestorskichi przedrniar6wna
podstawie dok.umentacjiprojektowej dla zadaniapn. "przebudovva
ul. Sadowej i lqcz,nika do ul. f,aprotek oraz ul. Swierkowej od
ul. Plebis;cytolveirJo ul. Bzow z drog4 dojazdow4 do szkoly
i l4cznikiem clo ult. Paprotek w Mikolowie" zgodnie z wydarrE
decyzjqlitarostyPowiatu Mikolowskiego nr 312012z 27.09.1.012
r.
oraz na podstawie kosztorys6w inwestorskich i przedmiar6.w
w'ykonanych przez, Biuro Projekt6w
,,A-PROPOL,' Adarn
Bi egari skiD, onotaIl i egat' rska,44-12l
Gl i w i ce,ul . Gomul ki7/15.

Dzia\ajqcrv trybie art. -\8 ust. z[ ustawyz dnia 29.0I.2004r. ,,Prarvozam6wien
publicznyoh"
Q.t.Dz. Ll. z 2010r. NIr 113, po:z.759z pohn.zm.),informujEg modyfikac,ii
treScispecyfikacjiistotnychwarunk(irvzam6r,vienia.
pkt 3 siwz,Przedmiot ztm6wienia ayaiz$ I umowy otrzymujQ brzmienie:
Kod CPV:
7 1320000-7ljsltrg,i inzynieryjne rv zakrr:sieprojektowania
Wykonanie podz:ialu koszt<lrys6w inu',estorrskichi przedmiartiw na podstawie
dokumentacji prc,jektowej dnai zadama pn. "Przebudowa ul. Sadowei i lqcznika
do ul. Paprotekortrzul. Swierkowejod ul. Plebir;cytowejdo ul. Bz6w z drotr4q4ojazdowq
do szlkolyi lqcznil,.iemdo ul. Paprotekrv Mikolowie" zgodnie z wydanqdec:,yzjq
Starost.y
Powiatu Mikolow'skiego nr 312012z 27.09.2012 r. c)raz na podstawie kosztorysor.v
inwestorskichi pr:zedmiar6wwykonan)'c:hprzez:Biuro projektow ,,A-PRC)POL,,,r\dann
Biegariski,DorotaBiegariska,4'I-121Gtiwi,ce,ull.Gomulki 7 l15,
Zakresprac obejmuje:
Sporz4dzenieprze,dmiar6wrobot i kosztorrrsr5vr
inwestorskichw 4 egz. (w programi,e
,,NORMA PRO" ,,NORMA 3" lub kom.patl'biln:ym)
i dostarczenieich r6wniel naplyci,e

CD.

Opracowania wirury byi sporz4dzone i., uwzglEdnieniem wymogow okreslonycJr
w RcrzporzqdzeniuMinistra Infrastrukl.uryz 18.05.2004 r. w spl'. okre$leniameto6
i podstawsporzEdimnia
kosztory'suinwestorskiep;o,
obliczaniaplanowanychkoszt6u,prac
projektovvychoraz',planowanyclhkosztirw robot budowlanych okreSlonychw programi,:
funkcjonalno- uzl4kowynl(Dz. tl Nr l'.30,po21389).
Przeclmiaryi kosz:torysynalezVpodzielic nardwie czESci.Zal<resposzczeg6lnych
czESci
jest nastEpuj4cy:
I. Cz:,I etap I
- ul. BzSw - ull. Sadowa - odcinek C-D, dlugoSd 341122m: buclowa
i przebu6owil
drogi na odcinku od km 0+0,00 do krrr 0+341,22
jezdnia o szer. 5,5 nr

o nawierzcl:m:zbetonu asfaltowogo,bu<lowachodnikafia odcinku do skrzyzowania
zul. paprol.ekrv km 0+0,00do km 01219,50erdzod km 0+205,90do knl 0+341,22,
- ul. Sadowa- odcinek E-F, dlugo5dl97 16l m: przebudowadrogi
jezdnia o szerokoSci3,0 m
na odcinku o,C km 0,00 do km 0-197,61 m
bud.owa4 miejsc parkingowych,
o nawierzc'ini;zbetonuasfaltowego,,
- ul. paprotek - ul. Swierkorn'a(odcinek (3-H), dlugoSd297165m: przebudou'adrogi
- jezdma o szer. 3,0 rn z betonu
na odcinku orj km 0,00 rJ6 km 0-12l))7,65
arsfaltoweg,o,
- ul. Paprotek od Drogi Krajowej do punktu G, dlugo5d 23410m: odtworzenie
o szer.4,50 m.
nawierzchni- iezdniaz asfarltobetonu
lI. Cz. t etapII
- ul. Swierkowa - odcinek A-B', dlugoSr!215,0m: przebudowadrogi
na odcinku,od km 0+0,00do km 0+1215,00,
iezdniao szerokoSci5,5 m o nawierzchni
z betonu asfalt,cwego,
- droga dojazdowa do szkoty .- odcinek I-J, dlugoSd64,95m: przebudowadrogi na
o szeroko$ci3,0 m o nawierzchni
odcinku od knr 0+0,00 do km 0+0(54,9li.iezldnia
z,betonuasfaltowego.
Ill. Cz.II - etapII
- ul. Swierkowrl- odcinek B'-8, dlugoSri155,91m: przebudowadrogi
zmiennejod 5,5
rra odcinkuod km 0+215,00rjo km 0f370,9'I, jezdniao szerokoSci
asfaltowego
z b,e1.onu
do 8,50 m o n€rwierzchni
przeclmiaryi kosirtorysy inwes;torskiew z:akresiekanalizacji sanitarnej, deszczow'ej,
budowy i przebuclowy oSwietl.eniaullicznego, przebudowy i zabezpieczeniasieci
telete,chnicznyoh,przebudowy linii naprowir:trzrrejnn oraz zabezpieczeniaistniej4py'ch
i et.apy.
do podzialudr6g na w.w czlqSci
linii kablowychnn nalezyopracowai adrskwertnie
Wykonawca \ /e s.szystkich opracowaniachnie moze rruskazywacznakow towarowych,
paterrtow lub pochodzenia okleSlajEr p,rzedl,riot zam6wienia chyba, 2e jest t<l
uzasadnione rspecyfik4 przedrniotu zrarnr5wieniai rrie mozna vzyC dostatecznie
dokladnych olcesleri, a wskazeniu takiernrutotvarzysz4wyrazy lub r6wnowa2,nyora't'
przeclstawiones4 parametry f'unkcjonalno uzytkowe, ktore slulq do weryfikacji
r6wnLowaznoSci.

pkt 13 siwz Spos6b przygotowania oferty w zaliresieopisu koperty otrzymuje brzmienie:
kopercie opisanej:
OfertE nalely sklar1a6w nieprze.irzystej,zetmkniq:tej
podzialrukosztorys6winwestorskichi przr:dmiar6w
Wykonan.ie:
,,OfertaPN :\712'012
t".godz. 14:00."
nie otwiera6przed 17.12.2012
Na kopercierrroznazamiesci6daneadresow'tlwykonawcy.

pkt 14 Miejs ce ora:Ltermin skladania i otw:lrciarofert otrrymuje brzmienie:
Oferty nalely sklada6na adres Urzqdu lVliastaMikol6w, Rynek 16 , pokoj ff [, nie
r. do lgod:r.13:00 w przypadku przesylekpocztowych
po1niejniz d<l dnia 17.12"2011!'.1,
je
nale:Zy nad.ad odpowiednim wyprrzedzeniem-- liczy siQ data i god:2.dorEc;zenia
przersylki zamawief4cemu.
bez otwierania.
po terminie bEda.zwr6cone,r{yko,na\^'cy
Oferty zloZone,
t:, o g;odz.14:00 w UrzEdzieMiarstaMikolow,
Otwarcieofert nar;tqpiw dniu X7.12.2012:"
Rynek16,pok. 34.
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