
GIii{il{A KŁOBUCK-^ :^_.'': - ' 
_ozń'aŹeTrie' 

śprawv : lR.271.011.2015.
u,1. ltL]st.,p10) o |R.KW_0069/16
42-100 KŁOIJUCK

ogłoszenie o zamóWieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiaiacv:
GMlNA KŁoBUcK
Ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
tel.lfax 34 3100150 / 34 3172661
e mail: sekreteriat@qm inaklobuck. pl

strona internetowa zamawiającego: http://bip'qminaklobuck'pl

2. Podstawa udzielenia zamówienia:
1) ań'. 4 ust 8) ustawy Prawo zamóWień publicznych (przesłanka wyłączenia Stosowania

ustawy);
2) s 6 i s 7 Zarządzenia Nr 3lZPll2olo Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r' w sprawie:

regulaminu udzie|ania zamówień publicznych z póżniejszymi zmianami tego zarządzenia.

3. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora

nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budow|anych i instalacyjnych dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa w m'
Łobodno _ gm. Kłobuck, wraz z wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego dla budynku
rekreacyjno - sportowego i przyłącza kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego.",
opisanego w:
a) projekcie budow|anym opracowanym w wrześniu 2015 r' przez mgr inŹ' Pawła Rajcę z

',M|AsToPRoJEKT cZĘsTocHoWA'' Sp' z o.o',
b) przedmiarze robót opracowanym w pazdzierniku 2015 (' przez mgr inż' Pawła Rajcę z

,,M|AsToPRoJEKT CZĘsTocHoWA'' Sp' z o.o',
c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót opracowanej w paŹdzierniku 2015 r.

przez mgr inŻ. Pawła Ra1cę z ''MlASToPRoJEKT CZĘsTocHoWA'' Sp. z o'o.
2) Do wglądu dokumentacja projektowa dostępna jest w siedzibie zamawiającego (pokój nr 4),

natomiast w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie zamawiającego:
http://bip.g m inaklobuck. pl/zamowienia-publiczne/og loszenia-o-zamowieniach. html

4' Klasvfikacia robót wq' Wspólneqo Słownika Zamówień CPV:
71'24'70'oo - 1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71'31'00'00 _ 4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71'52'00'00 _ 9 Usługi nadzoru budowlanego

5. llość i rodzai:
1) lnspektor będzie sprawował nadzor inwestorski nad pracami związanymi z: ,,Budową sieci

kanaIizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa W m' Łobodno _ gm. Kłobuck' wraz z
wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego d|a budynku rekreacyjno - spońowego i przyłącza
kanału sanitarnego dIa budynku gospodarczego"'

2) Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje wykonanie wszelkich prac przy:

a) Budowie odcinka kanału sanitarnego o2ool5'9 mm o długości 224 '50 mb w u|. Prusa w
Łobodnie _ gm. Kłobuck. Teren objęty inwestycją stanowi działka o numerze
ewidencyjnym 2976 _ obręb 009 Łobodno- Kanał sanitarny zaprojektowano z rur PVC- U ze
ścianką |itą kl' S (SN8)' Z WydłuŻonym kie|ichem' łączonych na uszcze|kę' zgodnych z
normą PN _ EN 1401:2009 i posiadających aprobatę |BD|M.

b) Budowie przyłącza kanału sanitarnego a16ol4,7 mm o długości 5'4 mb dla budynku
rekreacyjno - Spońowego przy u|' Prusa w Łobodnie _ gm' Kłobuck' Teren objęty
inwestycją stanowią działki o numerze ewidencyjnym 2o1ol9, 2976 _ obręb 0O9 Łobodno'
Przyłącze Zaprojektowano z rur PVc- U ze ścianką |itą kl' S (SN8)' z wydłuzonym
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kie|ichem, łączonych na uszczelkę' zgodnych z normą PN _ EN 1401:2009 i posiadających
aprobatę lBDiM'

c) Budowie przYłąCza kanału sanitarnego a160t4,7 mm o długości 9,5 mb d|a budynku
gospodarczego przy ul' Prusa w Łobodnie - gm. Kłobuck' Teren objęty inwestycją
stanowią działki o numerze ewidencyjnym 2o10l10,2976 - obręb 009 Łobodno'
Przyłącze zaprojektowano z rur PVC- U ze ścianką litą kl. S (sN8)' z Wydłużonym
kie|ichem, łączonych na uszczelkę, zgodnych z normą PN _ EN 1401:2009 i

posiadających aprobatę lBDiM'
d) Pozostałych wszystkich prac, usług, dostaw towarzyszących robotom głównym'

3) Szczegółowy zakres prac obejmuje róWnież następujące elementy robót:

a) Roboty przygotowawcze z pełną obsługą geodezyjną i robotami pomiarowymi przy
Iiniowych robotach ziemnych [w tym Ustalenie punktów głóWnych oraz reperóW (W tym

roboczych)] oraz projekt i wprowadzenie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy.

b) Roboty ziemne wraz z Wywozem urobku oraz dowozem i magazynowaniem pospółki
piaskowej do zasypania wykopów.

c) Roboty montaŻowe związane z zabudową kanałów z rur PCW izabudową studni
rewizyj nych or az zabezpi eczen ie m istn i ej ąceg o uz b roj en i a.

d) Odtworzenie nawierzchni.
e) Ponadto do wykonania pozostają

towarzyszące robotom głównym.

6. lnformacie Dla Wvkonawcv

wszystkie prace, usługi, dostawy oraz badania

1') Termin złoŻenia ofertv do dnia 25.02.2016 r'

załączonYrn druku (załącznik nr'l), w zamkniętej
Kłobucku' u|' 11 Listopada 6,42-1oo Kłobuck'

2) Kopeńa powinna być oznaczona w następujący sposób:

Otwarcie ofeń będzie miało miejsce W sa|i sesyjnej Rady Miejskiej W Kłobucku' W tym samym
d niu o godzinie 12:00.
strony ustaIają następujące terminy:
a) termin rozpoczęcia: od dnia rozpoczęcia budowy' które na dzień podpisania umowy

przewidUje się na dzień 04'o4.2016 r'

b) planowany termin zakończenia' 04'07 '2016 r',

do godz. 1'l:30. ofeńę proszę złoŻYć na
kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w

3)

4)

Nazwa iadres Wvkonawcv

Gl\łlNA KŁoBUCK

Oznaczenie sprawy 1R.27 1.01 1.2016

oferta na ,,Nadzór inwestorski nad rea|izacją robót budowlanych i

instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa W m. Łobodno -

gm. Kłobuck, wraz z wykonaniem przyłącza kanału
sanitarnego dla budynku rekreacyjno - sportowego i przyłącza

kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego'



5)
6)
7)

8)

e)
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1)

Przewidywany termin nadzoru: kwiecień' maj, czerwiec 2016 r.

Warunki płatności: ]edna faktura. Przewiduje Się ryczałtową formę rozliczenia zamóWienia'
Szczegółowe Warunki ZamóWienia określa Wzór Umowy (w załączeniu do niniejszego
ogłoszenla)' który jest dostępny na Stronie internetowej zamawiającego.
Postępowanie zostało opub|ikowane na stronie internetowej Zamawiającego:
bip.gminaklobuck' pl w zakładce Zamówienia publiczne > Postępowania wszczęte'
a) Tam też są dostępne:

- formularz ofertowy _ |załącznik nr 1l
_ wzór umowy _ |załącznik nr 2];

- przedmiar robót _ [załącznik nr 3];

- dokumentacja projektowa _ |załącznik nr 4];

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow|anych * [załącznik nr 5].

Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodów które uzna za
istotne' Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje Toszczenie Wobec Zamawiającego.

7. WvmaqaniaZamawiaiaceqo:
Zamawiający Wymaga aby Wykonawca dysponował na etapie realizaĄi zamóWienia osobą
posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzie|nych funkcji technicznych _ nadzorowania
robotami budow|anymi 

' 
w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi'

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii stosownych
uprawnień inspektora nadzoru oraz zaświadczenia o przyna|eżności tej osoby do izby
samorządu zawodowego.
Szczegółowe warunki zamówienia okreś|a wzór umowy' który jest dostępny na stronie
internetowej zamawiająceg o'
Przed złozeniem ofeńy proponuje się Wykonawcy dokonanie wizji w terenie'

załaczniki do pisma:
1' folmularz ofeńowy,
2. WZór umowy,
3' przedmiar robót'

2)

3)

4)
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