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GI/SC/7040/038/022/20                                                           Chorzów, dnia 17 lipca 2020 r. 

  

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, zgodnie z „Regulaminem Udzielania zamówień 
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych”, zwraca się z prośbą o przygotowanie i złożenie oferty na: 

 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  BUDOWY PARKINGU DLA 

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. BOŻOGROBCÓW W CHORZOWIE 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu przy  
ul. Bożogrobców w Chorzowie. Mapka poglądowa stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  
1) W ramach zamówienia należy między innymi: 

 uzyskać pozwolenia konserwatorskie, 
 wykonać inwentaryzację zieleni i przygotować wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni, 
 wykonać projekt nasadzeń, 
 opracować kompletną dokumentację projektową umożliwiającą złożenie wniosku  

o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/ZRID wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, 
decyzjami, uzgodnieniami oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, opinii, materiałów, w tym 
mapy do celów projektowych, itp. 

 Przygotować i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę/ZRID, 
2) W ramach opracowania należy ująć rozbiórkę ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia. 
3) W przypadku braku zgody właścicieli działki 1285/191 na wykonanie wyjazdu z parkingu poprzez ww. 

działkę, parking będzie posiadał wjazd/wyjazd wyłącznie od strony kościoła. 
4) Wykonawca wykona prace projektowe objęte niniejszym zamówieniem w sposób kompleksowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, normami, w tym zgodnie z:  
 przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  
 przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
 przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

5) Oczekiwany skład dokumentacji projektowej: 
 Projekt budowlano – wykonawczy, 
 Projekt architektoniczny, 
 Projekt drogowy, 
 Projekt elektryczny – oświetlenie, 



 
 Projekty branżowe zabezpieczenia i przebudowy urządzeń kolidujących, 
 Projekt organizacji ruchu docelowej wraz z organizacja ruchu dla terenu pomiędzy projektowanym 

parkingiem a kościołem, 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 Kosztorysy inwestorskie, 
 Przedmiary robót. 

 
2. Termin realizacji zamówienia: 

do 15.12.2020 r. 
 

3. Kryterium oceny ofert: 
Cena ofertowa brutto – 100% 
 

4. Sposób obliczenia ceny: 
1) Formą wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  
2) Wykonawca podaje ryczałtową cenę oferty brutto (cena netto + kwota podatku VAT) w swojej ofercie.  
3) Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie 

koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia. 
4) Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą w złotych polskich. 
5) Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych 

bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego zaproszenia i że stosownie do 
nich wycenił swoją ofertę. 

 
5. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik nr 1).  
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  
 

6. Zawartość oferty: 
1) Wypełniony druk „OFERTA” podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wyko-

nawcy 
2) Odpis z właściwego rejestru lub CEIDG. 
3) Stosowne pełnomocnictwo - w przypadku gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby upoważ-

nione do reprezentowania Wykonawcy. 
 

7. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez Wykonawcę: 
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mzuim.chorzow.eu lub złożyć osobiście  
w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego.  
Ofertę proszę złożyć do dnia 30.07.2020 r. do godz. 12:00  

 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
9. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową: 

1) w wersji papierowej - 2 egz. 
2) w formacie edytowalnym i nieedytowalnym – każdy format na oddzielnym nośniku – 2 CD. 

Przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiot umowy będzie zgodny ze stanem prawnym 
obowiązującym w dniu przekazania i odbioru dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowania stanowiące przedmiot umowy w terminie do 
dnia 15.12.2020 r.  
Datą wykonania przedmiotu umowy będzie data dokonania odbioru przez Zamawiającego uwidoczniona na 
protokole odbioru prac projektowych. 
Za wykonanie całości przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej 
w ofercie Wykonawcy.  
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 - tu dni od daty otrzymania faktury w formie przelewu banko-
wego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank 
Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Do faktury VAT Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć podpisany przez obie Strony protokół odbioru wykonanej dokumentacji. 



Z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz zapłaty wynagrodzenia umownego, na 
Zamawiającego przechodzi prawo do: 

 utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy 
dokumentacji (utworów) lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych,  
w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami 
przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy dokumentacji (utworów) czy ich utrwalenia,  
a także poprzez wydruk komputerowy; 

 wprowadzania oryginału dokumentacji (utworów) lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników,  
na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników:  
w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji (utworów) lub ich elementów 
do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza dokumentacji (utworu) (w sposób odpłatny 
albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach,  
w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy orygina-
łu albo egzemplarzy dokumentacji (utworów), albo ich elementów; 

 wykorzystywania dokumentacji (utworów) oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, 
w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzy-
stanie dokumentacji (utworów) oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opraco-
wań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez 
osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

 tłumaczenia dokumentacji (utworów) w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz 
zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

 wykorzystywania dokumentacji (utworu) do realizacji obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji 
innych obiektów. 

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym powyżej zawiera 
się w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w ofercie Wykonawcy 

 
10. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania 

przyczyn. 
 

11. Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie negocjacji z wykonawcami. 
 

 
 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Chorzowie 
DYREKTOR 

mgr inż. Piotr Wojtala


