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Wszyscy Wykonawcy 

 
 

 
Ogłoszenie  o  zamów ien iu  

poza ustawą Prawo zamówień publicznych 
 
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  
 
Podstawa udzielenia zamówienia: 
- art. 4 ust. 8) ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy) 

„Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30 000 euro”; 

- § 7 Zarządzenia Nr 3/ZPI/2010 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r. w sprawie: regulaminu 
udzielania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 

 
Przedmiot zamówienia: 
Niniejsze postępowanie obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejącej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej polegającej na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego LED wraz 
z wysięgnikami na istniejących słupach nr 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, a także 
zabudowanie przewodów AsXSn2x16mm

2
 o długości L=672 m. Ponadto do zabudowy przewiduje się 

zestaw złączowo-pomiarowy (ZZP) podwieszony na słupie nr 87, w którym umieszczone zostaną licznik 
energii elektrycznej i zabezpieczenie główne. Po wykonaniu wszystkich prac montażowych  należy 
wykonać pomiary i przeglądy rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodów a także prawidłowości 
osprzętu liniowego. 
 
Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, w skład której wchodzą projekt 
budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz przedmiar robót. (po 
uprzednim umówieniu - dokumentacja projektowa do wglądu dostępna jest w siedzibie zamawiającego 
w pokoju nr 4, natomiast w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Zamawiającego 
(www.bip.gminaklobuck.pl).  
 
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne 
 
Informacje dla wykonawcy: 
 
1) Termin złożenia oferty do dnia 16.02.2016 r. do godz. 11:30. Ofertę proszę złożyć na załączonym 

druku oferty (zał. nr 1), w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:  
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Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

GMINA KŁOBUCK 

Oznaczenie sprawy IR.271.004.2016.SN 
 

Oferta na roboty budowlane pn.: 
„Oświetlenie ul. Reymonta w Kamyku” 

 

Nie otwierać przed dniem: 16.02.2016 godz. 12:00 
 

 
2) Otwarcie ofert będzie miało miejsce w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku, w tym samych dniu o 

godzinie 12:00. 
 
3) Całe postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.gminaklobuck.pl w zakładce Zamówienia Publiczne, gdzie również umieszczone są 
powiązane niniejszym ogłoszeniem następujące załączniki: zał. nr 1- formularz ofertowy, zał. nr 2. - 
wzór umowy, zał. nr 3 – projekt budowlany, zał. nr 4  - STWiORB,  zał. nr 5 - przedmiar robót. 
 
Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy w celu ułatwienia 
Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane w przedmiarze robót podstawy wyceny należy 
traktować jako orientacyjne. 

 
4) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym. 
 

5) Zamawiający przewiduje, że termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 31 marca 2016 r.  
 
6) Warunki płatności: jedna faktura, płatna po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu odbioru przez 

Zamawiającego. Przewiduje się ryczałtową formę rozliczenia zadania. 
 
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodów, które uzna za 

istotne. Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje roszczenie wobec zamawiającego. 
 
Wymagania zamawiającego: 
1) Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował osobą 

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych – kierowania robotami 
budowlanymi, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania; 

2) Po stronie Wykonawcy pozostają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia; 
3) gwarancja: 60 miesięcy na wykonane roboty i zastosowane materiały wg załączonej karty 

gwarancyjnej (bez względu na okres gwarancji udzielany przez dystrybutora urządzenia); 
4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany: 

a) do dostarczenia kopii stosownych uprawnień kierownika budowy oraz zaświadczenia o 
przynależności tej osoby do izby samorządu zawodowego, 

b) do złożenia kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną z podaniem 
najważniejszych składników cenotwórczych takich jak: wartość roboczogodziny, zysku, kosztów 
pośrednich, ceny najważniejszych materiałów i urządzeń.  

5) Istotne dla stron postanowienia dotyczące niniejszego zamówienia określa wzór umowy, który jest 
dostępny na stronie internetowej zamawiającego. 

6) Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcy dokonania wizji w terenie. 
 
 

Podpisał: 
Burmistrz Kłobuck 
Jerzy Zakrzewski 


