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 Kłobuck, dn. 29.04.2021 r. 

 
Ogłoszenie  o  zamów ien iu  

poza ustawą Prawo zamówień publicznych 
 
I. Zamawiający: 
GMINA KŁOBUCK,                                                            
ul. 11 Listopada 6 
42-100 Kłobuck 
tel./fax  34 310 01 50 / 34 317 26 61 
e-mail: sekreteriat@gminaklobuck.pl  
 
II. Podstawa udzielenia zamówienia: 
- zamówienie poza progiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych — (Dz.U.2019.2019 z dnia 

2019.10.24), art. 2 ust. 1 ustawy nie stosuje się: „zamówień klasycznych oraz organizowania 
konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających 
publicznych”; 

- § 2 Zarządzenia Nr IR.120.034.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 31.03.2021 r. w sprawie: regulaminu 
udzielania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 

 
III. Przedmiot zamówienia: 
Niniejsze postępowanie obejmuje swoim zakresem „Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. 

Kochanowskiego w Kłobucku”, do wykonania w zakresie budowy boiska do koszykówki są w 

szczególności następujące roboty: 

IV. Zakres zamówienia: 
1) Całe zamierzenie budowlane obejmuje: 
- budowa boiska do koszykówki o wymiarach zewnętrznych 15,67 m x 28,67 m (łącznie z opaską) z 
kostki betonowej 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 – 10 cm, warstwa odsączająca 
U>5 – 15 cm. 
- obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. 
- montaż dwóch piłkochwytów o wysokości 4m, wzdłuż ul. Kochanowskiego i za koszem od strony 
wschodniej. 
- montaż dwóch konstrukcji do koszykówki, wysięg 1,6 m, do tablicy 105 cm x 180 cm, ocynkowanych 
ogniowo zewnętrznych mocowanych na stałe. 
- montaż dwóch tablic profesjonalnych 105 cm x 180 cm epoksydowych, 
- montaż dwóch obręczy ocynkowanych ogniowo, 8 uchwytów z siatką łańcuchową ocynkowaną, 
- wykonanie dwóch stóp fundamentowych pod montaż konstrukcji do koszykówki.  
- tyczenie i malowanie linii boiska do koszykówki farbą zewnętrzną (wymiary zgodne z wytycznymi 
FIVB). 
- przesadzenie 2 szt. drzew liściastych o wysokości 1,5 m oraz 1,3 m. 
  
2) Działki objęte inwestycją 923/54 obręb Zagórze gm. Kłobuck.    
 
3) Podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo – 
rzeczowego) są następujące dokumenty: 
- Projekt Budowlano – Wykonawczy z zagospodarowaniem terenu stanowiący załącznik nr 3;  

- Przedmiar robót: „Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku”, załącznik 

nr 4. 

 

 

 
Uwaga: Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekt budowlany, przedmiar robót została 
opublikowana (wraz z niniejszym Ogłoszeniem) w wersji elektronicznej  na stronie Zamawiającego 
http://bip.gminaklobuck.pl w zakładce „zamówienia publiczne”. Po uprzednim umówieniu telefonicznym 
(Tel. 34-31-00-183) dokumentacja projektowa zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie 
zamawiającego w pokoju nr 4. 
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4) Obowiązki Wykonawcy zostały opisane w § 7 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 2.  
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:  

a) wykonywanie robót, odbiorów częściowych oraz organizację na terenie prowadzonych robót w 
oparciu o aktualne normy i przepisy; 

b) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji przez cały czas trwania robót budowlanych a po 
całkowitym wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem wykonanie pomiarów 
geodezyjnych powykonawczych (dokumentację geodezyjną powykonawczą); 

c) opracowanie dokumentacji powykonawczej,  
d) w trakcie prowadzonych  robót zapewnić i utrzymać na swój koszt wszelkie nadzory 

specjalistyczne określone w dokumentacji projektowej jak i wynikłe w trakcie prowadzonych 
robót. 

    Uwaga:  Zamawiający zastrzega iż w razie jakiejkolwiek sytuacji i okoliczności powstałych w 
trakcie prowadzenia robót skutkujących  koniecznością dokonania nowych, dodatkowych lub 
ponownych uzgodnień, obowiązek ich uzyskania spoczywa na Wykonawcy.    
Ponadto do wykonania pozostają wszystkie prace, usługi, dostawy towarzyszące robotom głównym, 
organizacja i utrzymanie zaplecza budowy a także dokonanie wszelkich uzgodnień niezbędnych dla 
realizacji przedmiotu umowy. 

 
h) Po wykonaniu wszystkich prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest opracować 
dokumentację powykonawczą (tzw. operat kolaudacyjny), która podlega sprawdzeniu przez 
inspektora nadzoru i pozwoli na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
 
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

 

45 212200 –  8 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45 34 0000 – 2 instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 
V. Informacje dla wykonawcy: 
1) 1) Termin złożenia oferty do dnia 12.05.2021 r. do godz. 11:00. Ofertę proszę złożyć na 

załączonym druku oferty (zał. nr 1), w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Kłobucku - pok. nr 25 (I piętro),  ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, 
 (godziny pracy kancelarii (poniedziałek, środa, czwartek) od 7:00 do 15:00  wtorek od 7:00 do 16:00, piątek od 7:00 do 14:00). 
 

2)  Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3) Zamawiający otworzy oferty w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 12:30.                                                                         

Z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy prawa, mające na celu konieczność zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się COVID-19, Zamawiający dokona otwarcia ofert z zastosowaniem transmisji 
on-line, która będzie dostępna pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1200/rada-miejska-
w-klobucku.htm 

4) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena zaproponowana przez Wykonawcę dla wykonania  
zadania dla danej części zamówienia. 

Nazwa i adres Wykonawcy  
 

GMINA KŁOBUCK 
Oznaczenie sprawy IR.271.009.2021.SD    

 
Oferta na roboty budowlane i instalacyjne pn.:  

„Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w 

Kłobucku” 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1200/rada-miejska-w-klobucku.htm
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5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze 

Umowę z Wykonawcą, który złożył najtańszą ofertę. 
6) UWAGA: Załączone przez Zamawiającego przedmiary  robót stanowią materiał pomocniczy w 

celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty dla danej części zamówienia, a podane w 
przedmiarach robót podstawy wyceny należy traktować jako pomocnicze. 

7) Terminy wykonania dla poszczególnych części zamówienia odnośnie: 
- rozpoczęcie realizacji: od dnia podpisania umowy; 
- zakończenie realizacji: 30.07.2021 r.  

8) Warunki płatności: 
a) rozliczenie częściowe przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych, które będą mogły 
zostać wystawione w okresach miesięcznych, na podstawie załączonego protokołu odbioru 
częściowego robót (podpisanego przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru), przy czym suma należności 
wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia brutto określonej w 
umowie; 

b) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, która może być 
wystawiona zgodnie z załączonym końcowym protokołem odbioru robót (podpisanym przez Wykonawcę, 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego); 

c) zapłata należności z faktury wystawionej zgodnie z umową dokonywana będzie przelewem na 
wskazany w umowie rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wpływu do siedziby 
Zamawiającego. 

a) Przewiduje się ryczałtową formę rozliczenia zamówienia. 
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodów, które uzna za 

istotne. Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego. 

 
 
 
VI.  Wymagania Zamawiającego: 

1) Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował osobą 
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, przynajmniej w ograniczonym zakresie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) lub odpowiadające im uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania 
robotami w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z 
dnia 2019.06.14 oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 
2020.02.12), 
2) Przed podpisaniem Umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii stosownych 
uprawnień kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności tej osoby do izby samorządu 
zawodowego. 

3) Szczegółowe warunki zamówienia określają wzory umów, stanowiących załączniki do niniejszego 
ogłoszenia. 
4) Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcy dokonanie wizji w terenie.  
5) Wykonawca 3 dni po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu polisę OC. 
 

 
 

6. Ochrona danych osobowych: 
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),  Zamawiający informuje Wykonawców o 
zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym 
związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  
7.1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku 
jest: Burmistrz Kłobucka, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.  
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7.2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania waszych danych 
osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Kłobucku, a także przysługujących Państwu 
uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Jackiem Orłowskim - Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku za pomocą adresów e-mail  
iod@gminaklobuck.pl  
7.3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Kłobucka - przetwarza Państwa dane osobowe na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  
7.4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  
a) udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji; 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym;  
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kłobuck;  
d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  
UWAGA: 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 
publicznych.  
7.5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 5.4 odbiorcami Państwa 
danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;  
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kłobuck przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kłobucka.  
UWAGA: 1. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.  
7.6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 5.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  
7.7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 
uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne;  
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, 
gdy:  
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,  
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa;  
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki:  
- zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora,  
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 
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charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.  
7.8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  
7.9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub 
odrzuceniem jego oferty.  
7.10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w 
Kłobucku Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
7.11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  
7.12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  
7.13. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 
 
załączniki do Ogłoszenia: 
1. formularz ofertowy – [załącznik nr 1], 
2. wzór umowy dot. zamówienia  – [ załącznik nr 2], 
3. Projekt budowlany zagospodarowanie terenu: „„Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w 
Kłobucku”.– [załącznik nr 3], 
4 Przedmiar robót: „Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku”– [załącznik nr 4], 
5. Zgłoszenie robót–[załącznik nr 5]. 
 

 
 
 

Podpisał (-) 
Burmistrz Kłobucka 
Jerzy Zakrzewski 

 


