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Poświadczenie (Referencja) Nr ZP.272.9.2022.BW 

o wykonanym zamówieniu 
 
Gmina Miasto Mysłowice informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na 
podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. Z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zaświadcza, że Firma COLLECT CONSULTING S.A.  
z siedzibą w Katowicach ul. Zbożowa 42B/315, została wyłoniona do wykonania zamówienia 
publicznego dotyczącego: wykonania dokumentacji PFU dla zadania pod nazwą „Kompleksowa 
przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska 
Polskiego z łącznikiem ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach”. 

Numer sprawy: ZP.271.1.31.2021.AO 

Zgodnie z umową Nr PI.272.3.32.2021 zawartą w dniu 13 grudnia 2021 r. wraz z aneksem  
nr 1/2022 z dnia 7 lutego 2022 r., aneksem nr 2/2022 z dnia 11 marca 2022 r. łączna wartość 
wykonanych prac projektowych wyniosła 146 985 zł brutto (w tym VAT 23%). 

Celem opracowania było wykonanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalo-Użytkowego 
(PFU) z uwzględnieniem wszystkich koniecznych branż, w tym w szczególności: ogólnobudowlanej, 
elektrycznej i elektrotechnicznej oraz wod-kan. 

PFU wykonano, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. Z 2013 r. , 
Nr 1129). 

PFU zawiera szkice, rzuty poziome i przekroje dotyczące poszczególnych branż. PFU określa warunki 
wykonawstwa (wytyczne wykonania i odbioru robót projektowych oraz warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych). Zawiera również wyliczenie planowanych kosztów w podziale na dokumentację 
projektową i nadzór autorski, roboty budowlane, dostosowawcze, zakup urządzeń i wyposażenia. 
 
Zastosowane rozwiązania dostosowano do „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury 
rowerowej” przyjętych Uchwałą nr 22/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 
stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia opracowania pn.: „Standardy i wytyczne kształtowania 
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infrastruktury rowerowej” oraz do dokumentu "Standardy dostępności ruchu pieszych dla miast  
i gmin GZM" opracowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. 

Zakres Umowy obejmował ok. 6,5 km dróg klasy Z i D, a w szczególności: 
- ul. Armii Krajowej na odcinku 1251,5 m, wraz z chodnikami i drogą rowerową (klasa Z), 
- ul. Wojska Polskiego; droga gminna klasy d, 
- ul. Władysława Reymonta; droga gminna klasy d, 
- ul. Stanisława Wyspiańskiego, 
- ul. Adama Mickiewicza; droga gminna klasy d, 
- ul. Bolesława Prusa; droga gminna klasy d. 
 
W ramach Opracowania zaplanowano:  
- budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym,  
- przebudowę jezdni i chodników, 
- przebudowę sieci energetycznych, sieci wodociągowej, sanitarnej, odwodnienia drogi, sieci 
teletechnicznej oraz budowę kanału technologicznego, 
- modernizację oświetlenia ulicznego oraz sieci energetycznych, 
- uzyskanie opinii gestorów sieci, 
- inwentaryzację przyrodniczą, 
- badania geotechniczne. 
 
Umowę zrealizowano w terminie 31.03.2022 roku, co potwierdzono podpisaniem stosownych 
protokołów zdawczo – odbiorczych, za kwotę 119 500 PLN netto + podatek VAT. 
 
 
Jednocześnie stwierdza się, że powyższa dokumentacja została wykonana z należytą starannością, 
terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz 
stanowi komplet z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 

Prezydent Miasta Mysłowice 
      (-) Dariusz Wójtowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


