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Zapytanie w sprawie wykonania „Dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Remont parkingu wraz z drogami 
dojazdowymi na terenie Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 23” . 

Remont parkingu wraz z drogami dojazdowymi na nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 

23, działka nr 4549/165, księga wieczysta GL1T/00041978/8, winien obejmować: 

1. Zdjęcie istniejącej nawierzchni parkingu o pow. ok 660 m2,  
2. Roboty ziemne, 
3. Wykonanie nowego podłoża, 
4. Ułożenie nowej nawierzchni, 
5. Wykonanie przyłącza energetycznego, 
6. Zainstalowanie automatycznego szlabanu parkingowego w celu ograniczenia i kontrolowania  wjazdu na 

parking, 
7. Zdjęcie istniejącej nawierzchni dróg dojazdowych do parkingu o pow. ok. 643 m2, 
8. Ułożenie nowej nawierzchni na drogach dojazdowych. 

Założenia dotyczące opracowanej dokumentacji: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Inwentaryzację infrastruktury technicznej. 

2. Uzyskanie mapy dla celów projektowych. 

3. Niezbędne prace geodezyjne. 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej, na którą składa się: 

a) dokumentacja projektowa niezbędna do dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia organowi 

administracyjno-budowlanemu. 

b) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznej, 

c) wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarami, 

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR). 

5. Przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz Zamawiającego, 
6. Dostarczenia całości dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD z 

możliwością dalszego kopiowania w 3 egz. 

Wynagrodzenie za wykonanie zadania 

100% wynagrodzenia płatne po wykonaniu przedmiotu umowy.  

Termin wykonania 

6 tygodni od dnia podpisania Umowy 
 
Wymagania w stosunku do oferentów: 
 
Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności. 
 
Termin złożenia oferty 
Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółki – w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, Tarnowskie Góry bądź przesłać 
na adres poczty elektronicznej tgrucza@cbkk.com.pl  
Termin złożenia oferty: 28 lutego 2019 r. godz.14,00. 
Kryteria Wyboru 
Cena - 100% 
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