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42-100 KŁOP,L]CIK

Kłobuck, dn. 26 '02.2016 r'

ogłoszenie o zamówieniu
ustawą Prawo zamówień publicznych

Zamawiaiacv:
Gl\4lNA KŁoBUcK'
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
lel.lfax 34 3100150 / 34 3172661
e-mail: sekreteriat@gminaklobuck.pl

Podstawa udzielenia zamówienia:
- ań' 4 ust' 8) ustawy Prawo zamÓWień publicznych (przesłanka Wyłączenia stosowania usiawy)
- s 6 i 7 ZaŻądzenia Nr 3lzPll2010 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r' w sprawie: regulaminu Udzielania

ZamÓwień publicznych z pÓżniąszymi zmianami tego zarządzenia'

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem ZamÓWienia jest usłUga polegająca na nadzorowaniu robÓt budowlanych przy rea|izaqi zadania
pn. ,,Przebudowa szkolnego boiska spońowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 W Kłobucku
przy ul. Szkolnej 1"

lnspektor pełniąc czynności inspektora nadzoru działa na rzecz lnwestora zgodnie Z przepisami ustawy Prawo
budowlane, natomiast szczegÓłowe obowiązki lnspektora zapisane są We Wzorze umowy stanowjącej załąCznik
nr 2 do niniejszego ogłoszenia'

Roboty budow|ane opisane są dokumentacją projektową' W skład ktÓrej Wchodzi projekt budowIany,
specyfikacja techniczna Wykonania i odbiorU robÓt budoWlanych) oraz przedmiar robÓt' (po uprzednim
umówieniu - dokumentac'ja projektowa do WglądU dostępna jest W siedzibie zamawiającego W pokojU nr 3,

natomiast W Wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Zamawiającego (WWW' bio' ominaklobuck' p|)-

lnformacie dla wvkonawcv:
1) Termin złożenia oferty do dnia 09'03'2016 r. do godz' 11:30' ofertę proszę złożyc na załączonym druku

(załącznik nr 1)' W zamkniętej kopercie W sekretariacie Urzędu l\4iejskiego W Kłobucku' Kopeńa powinna byĆ
oznaczona W następujący sposÓb:

Nazwa i adres Wvkonawcv

GMlNA KŁoBUCK
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oferta na usługę pn':
NadzÓr nad robotami budowlanymi dotyczącymj Zadania pn' ,,Przebudowa

szkolnego boiska spońowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kłobucku przy Ul' Szkolnej 1''

Nie otwierać przed dniem: 09.03.2016 qodz. 12:00

2) otwarcie ofeń będzie miało miejsce W sali sesyjnej Rady Miejskiej W Kłobucku' w tym samych dniu o
godzinie 12:00.
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3) całe postępowanie zostało opUblikowane na stronie internetowej ZamaWiającego \furyVłV' bip.qminaklobuck. pl w
Zakładce ZamÓWienia Publiczne' gdzie róWnieŻ umieszczone są powiąZane niniejszym ogłoszeniem
następujące załączn|k|. zał. nr 1- formularz ofeńowy, zał' nr 2' - WzÓr umowy, zał' nr 3a i 3b _ projekt
budowlany' STWioRB, przedmiar robót' WZór umowy z Wykonawcą robót budowlanych _ zał ' nr 4.

4) Jedynym kryterium wyboru ofeńy jest cena zaproponowana przez Wykonawcę W formuIarzu ofeńowym'

5) Zamawiający przewiduje, Że roboty budowlane będą prowadzone W terminie od 28'06'2016r do 27 '08.2016r'
Stąd przewjdywany' ramowy termin pracy inspektora określa się na czas'
- od podpisania Umowy' do terminu odebrania robÓt budowlanych, tj. do 30 września 2016 r'

6) Warunki płatności: jedna faktura' płatna po Wykonaniu całości zamÓwienia i dokonaniu odbioru przez
Zamawiające go. P rzewid uje się ryczałtową f ormę r oz|iczenia zadania'

7\ Zamawiąący zastrzega sobie prawo do Uniewaznienia postępowania Z powodÓW ktÓre uzna za istotne.
Wykonawcy Z tego powodu nie przysługUje roszczenie Wobec zamaWiającego

Wvmaqania zamawiaiaceqo:
1\ Zamawiający Wymaga aby Wykonawca dysponował na etapie rea|izaąi zamÓwienia osobami(ą)

posiada]ącymi(ą) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych _ mogącymi(ą) nadzorowaĆ
roboty budoWlane będące przedmiotem postępowania.

2) Po stronie Wykonawcy pozostają wszystkie koszty ZWiąZane z rea|izaqązamowienia'

3) Nie pÓzniej niz na jeden dzień przed podpisaniem umowy W sprawie nlniejSZego ZamÓWienia publicznego,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoby(a) przewidziane(a) do
Wykonania ZamÓWienia posiadają(a) określone odrębnym przepisami uprawnienia do Wykonywania
czynności zawodowych oraz Że na|eŻą(y) do lzby Samorządu Zawodowego'

4) okres Związania ofeńą wynosi 60 dni.


