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Kłobuck: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłobuck , ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 34 3100150, faks 34 3172661. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaklobuck.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem 
inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej w Kłobucku.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z wykonaniem 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy 
Żabiej w Kłobucku na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do wysokości dz. nr ew 417/1. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje opracowanie: 1. 
Rozwiązań przedprojektowych Ze względu na fakt, iż ul. Żabia w Kłobucku, jest drogą nieutwardzoną, a Zamawiający przewiduje w przyszłości jej 
przebudowę, to Wykonawca projektując obwód oświetlenia ulicznego, winien tak przewidzieć zasilanie opraw i posadowienie słupów, by jak najmniej 
kolidowało to z późniejszymi robotami drogowymi. Dlatego też przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu rozwiązanie koncepcyjne (tzw. opracowanie przedprojektowe), w którym winna znaleźć się propozycja: 1) doboru słupów energetycznych 
(ich liczbę, parametry, miejsce posadowienia itp.); 2) doboru opraw oświetleniowych (Zamawiający przewiduje zastosowanie opraw typu LED); 3) sposobu 
sterowania oświetleniem itp. Opracowanie to pozwoli Zamawiającemu uzgodnić założenia i rozwiązania projektowe; 2. Kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w skład której wchodzi między innymi:. 1) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy 
projektu wykonawczego w zakresie wymaganym do realizacji założeń zadania zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 2) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego, 4) część kosztorysowa (kosztorys inwestorski i przedmiar robót) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zgodnie z art. 
29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie może zawierać założeń wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 

http://bip.gminaklobuck.pl/


chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, 5) inne opracowania umożliwiające Zamawiającemu zgłoszenie odpowiedniemu organowi robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 6) ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej także jej wersji określa załącznik nr 9 do SIWZ - 
wzór umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) określenie 
numerów działek objętych zakresem projektowania, 3) przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, 4) przygotowanie wniosku i uzyskanie z zakładu energetycznego warunków przyłączenia do sieci, 5) uzyskanie od właściciela terenu 
oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowy, 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej 
dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rozumieniu art. 20 ust 1 pkt 4 
ustawy Prawo budowlane (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy). a) nadzór autorski ma charakter opcjonalny, b) nadzór 
autorski będzie pełniony na pisemny wniosek Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany się do jego pełnienia przez cały okres wykonywania robót 
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i STWiORB, aż do końcowego odbioru wszystkich robót, c) w razie skorzystania z prawa 
opcji nadzoru autorskiego Zamawiający zakłada 5 planowanych pobytów na budowie oraz 3 nadzory rysunkowe. 8) ustalenie właścicieli (władających, 
zarządców) działek, w oparciu o informacje uzyskane od Wykonawcy (ust.3.4 pkt 2), według stanu z ewidencji gruntów i budynków, będzie należało do 
Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, 3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 5) wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz 
realizacja sieci elektroenergetycznych, wg obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A.. 
II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy, w wysokości nie większej niż 30% w 
przypadku konieczności zwiększenie zakresu usług. Nastąpi to wówczas, gdy planowana ilość nadzorów autorskich NA (5) zostanie wyczerpana a 
konieczność dalszego wykonywania nadzoru autorskiego będzie niezbędna z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający 
udzieli zamówienia uzupełniającego, na podstawie zawartej przez Strony odrębnej umowy. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do 
wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia i w związku z tym Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
niniejszego warunku. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie, dokona na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji 
projektowej w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie budowy oświetlenia ulicznego o długości co najmniej 500 mb. Oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający dokona na podstawie przedstawionych właściwych dokumentów i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Oceny dokona na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w szczególności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego. Ocena tego warunku będzie dokonywana na podstawie 
właściwego dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Oceny dokona na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień; 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
III.4.3.2) 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ 2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie 
do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
1 - Cena - 95 
2 - Termin płatności - 5 
IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



1. Zmiany umowy możliwe są jedynie na zasadach określonych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla 
swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 2. 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych poniżej warunków ich 
wystąpienia oraz warunków zmiany umowy: 2.1. w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia objętego umową o określoną liczbę dni, w 
których nie można było wykonywać dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dopuszczalne jest wprowadzenie zmian spowodowanych udokumentowanymi: 
1) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, 2) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, 3) innymi przyczynami 
zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy, skutkujących niemożnością rozpoczęcia lub prowadzenia prac pomimo zachowania należytej staranności, 4) 
przerwy spowodowanej przedłużeniem się procedury opiniowania i zatwierdzenia przez zakład energetyczny opracowań projektowych, trwającej dłużnej niż 
7 dni i niewynikającej z zaniedbań Wykonawcy. 2.2 w zakresie zmiany obowiązującej stawki VAT: 1) jeśli dojdzie do podwyższenia stawki VAT, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT spowodowaną podwyższeniem stawki 
podatku VAT, 2) jeśli dojdzie do obniżenia stawki VAT, Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty 
podatku VAT spowodowaną obniżeniem stawki podatku VAT. 2.3 w zakresie pozostałych zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, Strony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania 
interesów każdej ze stron będą zmierzać do dostosowania umowy do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa; w takim wypadku 
zmiany umowy ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane wówczas, gdy 
przepisy takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący). 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2.1, 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, 
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gminaklobuck.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kłobucku ul. 11 Listopada 6 42-100 Kłobuck w pokoju nr 
4. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2016 godzina 11:30,  
miejsce: Urząd Miejski w Kłobucku ul.  
11 Listopada 6  
42-100 Kłobuck  
w pokoju nr 25 (sekretariat). 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 
 


