
Krzepice, 21.02.2020 r.
ITR.7011.2.2020

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 zamówienia:

Uproszczona dokumentacja projektowa dla
robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont ul. Solnej 

na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej. 

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej 
remontu odcinka ulicy Solnej od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonywanie robót na obszarze wpisanym 
do rejestru zabytków. 

Remont ww. odcinka ulicy ma polegać na ułożeniu nakładki asfaltowej na jezdni. 
Nawierzchnia chodnika pozostaje bez zmian. Nie przewiduje się również zmian w organizacji 
ruchu drogowego. 
Dokumentacja posłuży do:

• zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w 
Kłobucku,

• określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

Ul. Solna jest drogą gminną posiadającą jezdnię o nawierzchni bitumicznej i jednostronny 
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Na ulicy obowiązuje ruch jednokierunkowy, część 
jezdni wykorzystana jest do parkowania skośnego. Ulica znajduje się na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków.  

Zakres zamówienia:
1. Sporządzenie dokumentów:

1) uproszczony projekt dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – 4 
egzemplarze,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 4 egzemplarze,
3) przedmiar robót – 2 egzemplarze,
4) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze.

2. Uzyskanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
wykonywanie robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Zakup mapy zasadniczej należy do obowiązków wykonawcy. 
Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej. Wersję elektroniczną 

należy umieścić na płycie CD lub DVD. Musi ona zawierać:
1) ww. uproszczony projekt – typ pliku *pdf
2) STWiOR – typ pliku *pdf
3) przedmiar – typy plików *pdf (edytowalny) i *ath
4) kosztorys inwestorski - typy plików *pdf i *ath



Ponadto, w ramach zaproponowanej ceny ofertowej, Wykonawca jest zobowiązany do:
1) sporządzenia jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, jeżeli Zamawiający 

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

2) naniesienia skutecznych poprawek i uzupełnień do dokumentacji projektowej, jakie wynikną
po ich sprawdzeniu, w toku dokonywania zgłoszenia i uzyskiwania pozwoleń,

3) udzielania wyjaśnień w procedurze wyboru wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia:

 Wykonanie projektu wraz z wystąpieniem do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków musi nastąpić 21 dni od daty podpisania umowy. 

Osoby do kontaktu:

Waldemar Majchrzak – 34 317 51 72, itr@krzepice.pl (w temacie proszę wpisać „Dotyczy 
zapytania ITR.7011.2.2020”)

Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 i przesłać pocztą, lub złożyć
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice do dnia 
02.03.2020 r., do godz. 10.00., w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w następujący 
sposób:
„Oferta na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających 
pozwolenia na budowę - remont ul. Solnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej. ” - nie 
otwierać przed 02.03.2020, godz. 10.30.”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2020 r., o godz. 10.30, w pok. nr 4 Urzędu Miejskiego w 
Krzepicach.

Załączniki:
1. Formularz oferty cenowej.
2. Projekt umowy.
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