WRM-RSiIM.271.000002.2019

Będzin, dnia 11.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy
ulicy Wisławy Szymborskiej i Filtrowej w Będzinie – budżet obywatelski
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu na budowę parkingu przy ulicy Wisławy
Szymborskiej i Filtrowej w Będzinie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
Projektowany
parking
powinien
posiadać
nawierzchnię
z
odwodnieniem
powierzchniowym.
Inwestycja mieści się na działce ewid. nr 33/14 k.m. 17
Teren ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zakres opracowania obejmuje:
–

budowę ciągów komunikacyjnych:

–

budowę stanowisk postojowych w ilości 26 szt.

–

Miejsca postojowe przeznaczone będą dla potrzeb budynku administracyjnego
przy ul. A. Wajdy w Będzinie. Miejsca postojowe w ilości 26 stanowisk
zlokalizowano prostopadle do drogi dojazdowej w miejscu dotychczasowego
terenu zielonego Wjazd na parking odbywać się będzie z drogi wewnętrznej
ul. Szymborskiej i Filtrowej Parking zostanie przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez wyznaczenie 2 miejsc postojowych o wymiarach 3,6m
x 5m.

–

Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej gr. 8 cm typ „behaton” w kolorze
grafitowym (miejsca postojowe) na podsypce piaskowo-cementowej gr 3cm.
Stanowiska postojowe wydzielać pasem kostki czerwonej. Przewiduje się
zastosowanie dla parkingu 1 warstwy kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm
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i łącznej grubości 25cm. Stwierdza się, że po usunięciu humusu i wykonaniu
nowych warstw podbudowy, uzyskany zostanie parametr nośności w postaci
modułu odkształcenia wtórnego E2=100MPa, zaś stosunek E2/E1 < 2,2.
–

Wody opadowe z parkingu i chodnika odprowadzane będą do istniejących
wpustów drogowych usytuowanych wzdłuż wewnętrznej drogi osiedlowej. Spadki
te odzwierciedlają niweletę terenu. Zlewnię zaprojektowano wzdłuż krawężnika
wewnętrznego placu, odprowadzając wodę poprzez projektowany wjazd do kratek
ściekowych drogi osiedlowej wewnętrznej.

Zakres opracowań :
1. koncepcja zagospodarowania terenu ( 2 egz.);
2. mapa do celów projektowych lub opiniodawczych – jeśli dotyczy (w ilości egz.

niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy);
projekt budowlany i wykonawczy - (5 egz.);
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.);
przedmiar robót i kosztorys inwestorski (po 1 egz.);
wersja elektroniczna dokumentacji w formacie pdf oraz w formacie pozwalającym
na jej edycję (rysunki w formacie dwg, opisy w formacie doc, kosztorysy w formacie
ath);
7. opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów wraz
z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów (jeżeli zajdzie konieczność
wycinki drzew);
8. inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjętego zgłoszenia bez
zastrzeżeń dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
3.
4.
5.
6.

Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. uzyskania na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

wszelkich właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych
niezbędnych do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji
(wystąpienie ze stosownymi wnioskami leży po stronie Wykonawcy);
2. złożenia wniosków w Starostwie Powiatowym w Będzinie w celu uzyskania
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę / decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
(w zależności od potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami);
3. wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2015 r. poz.
1554) oraz przepisami ustawy Prawo budowlane;
4. opracowania dokumentacji w sposób zgodny z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień
publicznych - Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej
dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych
wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał
typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń, mogących jednoznacznie wskazywać
na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy
urządzeń, określające ich standardy jakościowe. W przypadku gdy jednoznaczne
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określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie
szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub
producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe
służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa
w opracowaniu z zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie wyrobów
o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej równoważności;
5. uzyskania akceptacji przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu przez
Zamawiającego;
6. przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego i wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
7. przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej
dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy tej
dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww.
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projektant wyrazi również zgodę
na dokonywanie w ww. dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb
Zamawiającego;
8. jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i dostarczenia ich w wersji
papierowej oraz na płycie CD do siedziby Zamawiającego - w okresie udzielonej
gwarancji;
Projekt należy wykonać w wersji papierowej 5 egz. oraz w wersji elektronicznej 1 egz.
Termin realizacji zamówienia:
1. Koncepcja

zagospodarowania terenu - zostanie dostarczona do siedziby
Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do 01.05.2019 roku.
3. Strony postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia do
Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej (stosownie do potrzeb)
zgłoszenia / wniosków o pozwolenie na budowę.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.
Potwierdzenie spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu,
Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu
ofertowym.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
Formularz ofertowy, złożony wg. załącznika nr 1.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od daty zawarcia umowy do 01.05.2019 r.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków
określonych w niniejszym zaproszeniu.
2. Oferta musi być złożona w języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Cena oferty musi być podana w PLN.
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4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
7. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, stosuje
się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane
z przedmiotowym zamówieniem.
VII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę
spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Kancelarii Urzędu Miejskiego
w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu)
na adres:
Urząd Miejski w Będzinie - Wydział Rozwoju Miasta
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
2. Opakowanie oferty należy opisać w sposób dokładny, podając pełną nazwę
Wykonawcy wraz z imieniem i nazwiskiem oraz pełnym adresem korespondencyjnym.
Na opakowaniu należy napisać nazwę zadania.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 25.01.2019 r., godz. 12:00
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia
brakujących dokumentów lub zawierających błędy jak również do poprawiania w
ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, które nie będą w sposób
istotny zmieniały treści oferty.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub
odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny lub pozostawienie bez rozpatrzenia.
8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami,
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:
Mirosław Leśniewski
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Wydział Rozwoju Miasta – Referat Inwestycji
tel. kontaktowy: 32 267 91 64
mail: mirosław.lesniewski@um.bedzin.pl
Piotr Frączek
Wydział Rozwoju Miasta – Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej
tel. Kontaktowy: 32 267 91 15
mail: piotr.fraczek@um.bedzin.pl
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
WICEPREZYDENT MIASTA
Aneta Witkowska – Złocka

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Koncepcja parkingu
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Załącznik nr 1
........................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................
siedziba .................................................................................................................................
kod, miejscowość, ulica, województwo, powiat
...............................................................................................................................................
tel. ….......................................................... fax .....................................................................
Regon ........................................................ NIP ....................................................................
Internet ....................................................... e-mail ................................................................
Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa budowy

parkingu przy ulicy Wisławy Szymborskiej i Filtrowej w Będzinie – budżet
obywatelski" oferuję wykonanie wyżej wymienionego zadania na warunkach określonych w
zapytaniu ofertowym i za wykonanie zamówienia oferuję cenę ryczałtową:
netto: .............................................. zł miesięcznie

brutto: ............................................. zł miesięcznie

........................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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