
 

 
Komunikat 

 
1. Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej  - przyłącza 
energetycznego do budynku przy ul. Konarowa 4,6 w Poznaniu. 

 
2. Przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej jest konieczna z powodu jej kolizji z planowaną budową 

zjazdu z ulicy Konarowa na teren utwardzenia przy budynku Konarowa 4,6.   
 

3. Oferta powinna uwzględniać: 
3.1. Wykonanie:   

3.1.1. Dokumentacji projektowej przebudowy kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej – przyłącza 
energetycznego do budynku Konarowa 4,6  w ilości 6 egzemplarzy. 

3.1.2. Kosztorysów inwestorskiego i ofertowego w ilości po 6 egzemplarzy każdy. 
3.1.3. Wykonanie powyższej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w oparciu o wydane przez ENEA 

Operator Warunki techniczne nr OD5/MU1/K/2020/437 z dnia 08.09.2020r. 
3.2. Uzyskanie wymaganych uzgodnień dokumentacji z ENEA i ew. opinii oraz decyzji administracyjnych.     
3.3. Prowadzenie formalnej korespondencji dotyczącej projektowania i wykonawstwa przedmiotowych robót,                 

ze zgłoszeniem wspólnie z Wykonawcą potrzeby zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót. 
3.4. Pełnienie nadzoru nad przebiegiem robót.  
3.5. Ceny: dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz  nadzoru → prosimy podać w oddzielnych pozycjach. 
3.6. Gwarancja i rękojmia po 3 lata. 
3.7. Podanie informacji : 

3.7.1. O posiadaniu odpowiednich uprawnień do projektowania i nadzorowania przedmiotowych robót. 
3.7.2. O  aktualnym członkostwie w Izbie samorządu zawodowego z ważnością członkostwa w czasie 

projektowania i pełnienia nadzoru. 
 

4. Ofertę należy złożyć: 
4.1. Na formularzy załączonym do niniejszego komunikatu – załącznik nr 1, wraz z podpisaną klauzulą 

informacyjną – załącznik nr 2. 
4.2. W sekretariacie Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu, ul. Racjonalizatorów 3, w terminie 10 dni 

od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 
4.3. Zamkniętą w kopercie opisanej jako „Oferta na dokumentację  przebudowy infrastruktury 

elektroenergetycznej przy budynku Konarowa 4,6”. 
 

5. Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru  oferenta lub do unieważnienia 
niniejszego konkursu. 

6. Ewentualnych informacji udzieli : 
                                         Kierownik ds. technicznych mgr inż. Katarzyna Figaszewska – Stronka tel. 61/8 344 987 
                                         lub St. Sp. ds. tech. Juliusz Czarnecki tel. 61/8 344 983. 

7. W załączeniu:  Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
                            Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna    
                            Załącznik nr 3 – Warunki techniczne wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. (2 strony)  
                            Załącznik graficzny nr 1 – Plan sytuacyjny 
                            Załącznik graficzny nr 2 – Plan sytuacyjny z projektu drogowego, w miejscu gdzie występuje kolizja 
                            Załącznik graficzny nr 3 – Schemat przekroju w miejscu gdzie występuje kolizja 

 
 
 
Poznań, 6 października 2020r. 


