
Krzepice, 16.01.2020 r.
ITR.7011.1.2020

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych- 
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

Zamawiający:

Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13

42-160 Krzepice

Nazwa realizowanego projektu:

„Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych 
przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43.”

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
Projektowana droga gminna, o długości około 900,00 [m], zlokalizowana na działkach nr: 
3055/72, 3055/68, 3055/70 obręb Krzepice, jest odcinkiem układu drogowego, który zgodnie 
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, będzie służył obsłudze 
komunikacyjnej działek inwestycyjnych Gminy Krzepice, przeznaczonych pod usługi. Droga 
posiada oznaczenie KD. Wstępnie planuje się drogę posiadającą jezdnię o nawierzchni 
asfaltowej z odwodnieniem ciekami przykrawężnikowymi (nie planuje się kanalizacji 
deszczowej, może zajść konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego), wyposażoną w 
chodniki lub chodnik jednostronny i oświetlenie drogowe. Może zajść konieczność 
zaprojektowania kanału technologicznego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. 
Zaprojektować należy również połączenie drogi z drogą krajową nr 43. Gmina posiada 
zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego (załącznik nr 2). Decyzję uzyskano przed 
podziałem wskazanej w niej działki. 
Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa składała się z:

1) projektu budowlanego – 4 egzemplarze,
2) projektu wykonawczego – 4 egzemplarze,
3) zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu – 3 egzemplarze,
4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 4 egzemplarze,
5) przedmiaru robót – 2 egzemplarze,
6) kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze.

Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie mapy do celów projektowych, oraz wszelkich 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zamawiający udzieli w tym zakresie stosownych 
pełnomocnictw. Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej. Wersję 
elektroniczną należy umieścić na nośniku pendrive USB i płycie CD lub DVD. Musi ona 
zawierać:

1) projekt budowlany – typ pliku *pdf
2) projekt wykonawczy – typ pliku *pdf,
3) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego – typ pliku *pdf,
4) STWiOR – typ pliku *pdf



5) przedmiar – typy plików *pdf (edytowalny) i *ath
6) kosztorys inwestorski - typy plików *pdf i *ath
7) skany uzgodnień i decyzji - typ pliku *pdf lub *jpg

W ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do:
1) przedstawienia rozwiązań koncepcyjnych w terminie jednego miesiąca od daty 

podpisania umowy i zaprezentowania ich na spotkaniu roboczym,
2) uczestniczenia w każdym spotkaniu roboczym dotyczącym projektu, 
3) sporządzenia jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, jeżeli 

Zamawiający przystąpi do realizacji projektu po sześciu miesiącach od daty odbioru 
dokumentacji projektowej.

4) naniesienia poprawek i uzupełnień do dokumentacji projektowej, jakie wynikną po ich
sprawdzeniu,

5) udzielania wyjaśnień w procedurze wyboru wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia:

 Dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na przebudowę  należy przekazać do 
Urzędu Miejskiego w Krzepicach w terminie do 05.10.2020 r.

Osoby do kontaktu:

Waldemar Majchrzak – 34 317 51 72, itr@krzepice.pl (w temacie proszę wpisać „Dotyczy 
zapytania ITR.7011.1.2020”)

Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 3 i przesłać  pocztą,  lub
złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 
Krzepice do dnia 31.01.2020 r., do godz. 10.00., w zamkniętej kopercie. Kopertę należy 
opisać w następujący sposób:
„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej, 
dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej 
nr 43.” - nie otwierać przed 31.01.2020, godz. 10.30.”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2020 r., o godz. 10.30, w pok. nr 4 Urzędu Miejskiego w 
Krzepicach.

Załączniki:
1. Mapa z zaznaczoną lokalizacją drogi.
2. Kopia zezwolenia na lokalizacje zjazdu z drogi krajowej nr 43. 
3. Formularz oferty cenowej.
4. Projekt umowy.
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