
 
 

 
 
 

Nr sprawy: ZP/TW/3410/022/000/21 

 
 

Zapytanie ofertowe 
pn.: 

 

„Remont ekranów ochronnych przy DTŚ” 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A 
Tel. 32 241-12-70  Faks: 32 241-40-60 Strona: www.mzuim.chorzow.eu 

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
 
Umowa zostanie zawarta w imieniu i na rzecz: 
Miasta Chorzów - Miasta na prawach powiatu ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,  
NIP: 627-273-38-08, REGON: 276255306  

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
1) Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówieo publicznych. Wartośd zamówienia nie przekracza 130 000 zł – zgodnie z art. 2 
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych przepisy ustawy stosuje się do zamówieo 
klasycznych, których wartośd jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł. 

2) Postępowanie jest prowadzone na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zapytaniu 
ofertowym. 

3) Zamawiający zaprasza do złożenia oferty wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
spełniających warunki udziału w postępowaniu. 

4) Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami udostępnione jest zainteresowanym Wykonawcom 
na stronie internetowej: www.bip.mzuim.chorzow.eu 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
  

http://www.mzuim.chorzow.eu/
mailto:sekretariat@mzuim.chorzow.eu
http://www.bip.mzuim.chorzow.eu/
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3. Opis przedmiotu zamówienia. 
1) Przedmiotem zamówienia jest remont ekranów akustycznych w ciągu drogi DW 902 kierunek 

Katowice (okolice Mc Donald). Dotyczy przęsła uszkodzonego na skutek wypadku 
drogowego. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
a) Projekt organizacji ruchu; 
b) Kompleksowe wykonanie robót budowlanych; 
c) Zabezpieczenie i oznakowanie robót budowlanych podczas realizacji. 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przed przystąpieniem do sporządzenia ofert 

przeprowadzili wizję w terenie w celu ustalenia faktycznego zakresu uszkodzeo. 

4) Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 zadani, które mogą byd realizowane oddzielnie. 
Prace, jakie będą realizowane w poszczególnych zadaniach to: 
Dla Zadania I: 

 Rozbiórka uszkodzonych paneli aluminiowych o wymiarach 5,06 m x 0,5 m – 6 sztuk, 
4,95 m x 0,5 m – 14 sztuk, 

 Rozbiórka uszkodzonego słupa – 1 szt. 

 Kucie betonu (stopa fundamentowa) – 0,4 m3, 

 Montaż nowego słupa stalowego – 1 szt. 

 Montaż betonowych podwalin – 2 szt. 

 Montaż paneli aluminiowych (nowe) 5,06 m x 0,5 m – 4 sztuki, 4,95 m x 0,5 m – 
4 sztuki, 

 Montaż paneli aluminiowych (odzysk) 5,06 m x 0,5 m – 4 sztuki, 4,95 m x 0,5 m – 
4 sztuki, 

 Montaż oktagonu (nowy) – 1 szt. 

 Demontaż i montaż oktagonu (odzysk) – 1 szt. 
Dla Zadania II: 

 Montaż paneli aluminiowych (nowe) 4,16 m x 0,5 m + 4 sztuki, 

 Montaż oktagonów (nowe) – 2 szt. 
Dla Zadania III: 

 Montaż oktagonów (nowe) – 2 szt. 
5) Do zapytania dołączono arkusz kalkulacyjny, który po wypełnieniu, automatycznie wyliczy 

cenę z uwzględnieniem poszczególnych zadao. 

 

4. Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 
 

45000000-7 Roboty budowlane; 
45400000-1 Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących; 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych; 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
tuneli, szybów i kolei podziemnej; 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne; 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa 
(z wyjątkiem aparatury elektrycznej); 
44200000-2 Wyroby konstrukcyjne; 
44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji; 
44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych 
elementów; 
44212300-2 Konstrukcje i ich części; 
44212320-8 Konstrukcje różne; 
44212329-1 Ekrany ochronne; 
44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy; 
44820000-4 Lakiery; 
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne. 

 
5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.2 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

6. Termin wykonania zamówienia. 
do 20.07.2021r. 

7. Sposób obliczenia ceny: 
1) Formą wynagrodzenia za roboty budowlane 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 obejmowad całośd zamówienia i uwzględniad 

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 wymagao i zobowiązao 

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

8. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę sporządzid należy na załączonym Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). 
Oferta winna byd podpisana przez osobę upoważnioną. 
 
9. Zawartośd oferty: 

1) Wypełniony Formularz ofertowy podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

2) Odpis z właściwego rejestru lub CEIDG. 
3) Stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 

10. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez Wykonawcę: 
1) Ofertę należy przesład pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mzuim.chorzow.eu lub 

złożyd osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego.  

2) Ofertę proszę złożyd do dnia 14.06.2021 r. do godz. 12:00. 

3) Otwarcie ofert jest niejawne. 

11. Termin związania ofertą. 
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

mailto:sekretariat@mzuim.chorzow.eu
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2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania 

ofertą. 
 

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 
 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

Cena ofertowa brutto 100% 

 
Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowad ceny wyższej niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 
Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców, do 
których przesłał zapytanie ofertowe. 
 
12. Istotne postanowienia umowy 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 
13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej 
„RODO”, Zamawiający informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 
8A, 41-500 Chorzów, tel. 32/241 12 70, faks 32 / 241 40 60; e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mzuim.chorzow.eu; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej 
niż 130 000 zł; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówieo publicznych; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 
r. Prawo zamówieo publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy;  
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

14. Załączniki do niniejszego zapytania: 
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2) Załącznik nr 2 – Projekt umowy 
3) Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy 
 

Z A T W I E R D Z A M 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Chorzowie 
p.o. Dyrektor 

mgr Bożena Biolik - Stich 

 

 

Chorzów, dn. 02.06.2021r. 


