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Kłobuck, dn. 01.03.2016 r. 

 
 
 

 
WSZYSCY WYKONAWCY 

 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu  
poza ustawą Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
Zamawiający: 
GMINA KŁOBUCK,                                                            
ul. 11 Listopada 6 
42-100 Kłobuck 
tel./fax  34 3100150 / 34 3172661 
e-mail: sekreteriat@gminaklobuck.pl  
 
Podstawa udzielenia zamówienia: 
- art. 4 ust. 8) ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy) 
- § 6 i 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: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorze inwestorskim robót budowlanych 
związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie 
dobudowy opraw oświetlenia ulicznego, które zostały podzielone ze względu na miejsce ich realizacji, 
na  4 części. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty 
częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej 
oferty dla każdej części zamówienia. Zakres zamówienia został przedstawiony poniżej i polega na:  
 
CZĘŚĆ 1:  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową linii elektroenergetycznej przy 
ul. Żeromskiego w Kamyku – dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego – roboty do wykonania to: 

podwieszenie 2 opraw oświetlenia ulicznego typu LED na słupach nr 140 i 143 zlokalizowanych przy 
ul. Żeromskiego w Kamyku oraz dowieszenie przewodu AsXSn2x16mm

2
 dł. 262 m na odcinku od 

słupa nr 138 do słupa nr 143; 
 
CZĘŚĆ 2:  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową linii elektroenergetycznej przy 
ul. Wierzbowej w Kłobucku – dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego - roboty do wykonania to: 
podwieszenie 2 opraw oświetlenia ulicznego typu LED na słupach nr 57 i 11 zlokalizowanych przy ul. 
Wierzbowej w Kłobucku; 
 
CZĘŚĆ 3:  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową linii elektroenergetycznej przy 
ul. Wschodniej w Kłobucku – dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego - roboty do wykonania to: 

podwieszenie 2 opraw oświetlenia ulicznego typu LED na słupach nr 44/2 i 44/3 zlokalizowanych przy 
ul. Wschodniej w Kłobucku oraz dowieszenie przewodu AsXSn2x16mm

2
 dł. 97 m na odcinku od 

słupa nr 44 do słupa nr 44/3; 
 
CZĘŚĆ 4:  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową linii elektroenergetycznej przy 

ul. Biała w Libidzy – dowieszenie oprawy oświetlenia ulicznego - roboty do wykonania to: podwieszenie 



Oznaczenie sprawy  
IR.271.016.SN 

IR.KW-0095/16 
 
1 oprawy oświetlenia ulicznego typu LED na słupie nr 22 zlokalizowanym przy ul. Biała w 
miejscowości Libidza oraz dowieszenie przewodu AsXSn2x16mm

2
 dł. 37 m na odcinku od słupa nr 20 

do słupa nr 22. 
 
Prace nad, którymi Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski opisane są dokumentacją 
projektową, w skład której wchodzi projekt budowlany, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót. 
 
Dokumentacje w wersji elektronicznej, o których mowa powyżej, są dostępne na stronie 
Zamawiającego (www.bip.gminaklobuck.pl).  
W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do Internetu, wówczas po uprzednim 
umówieniu, może przejrzeć dokumentacje projektowe w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 4.  
 
Informacje dla wykonawcy: 
1) Termin złożenia oferty do dnia 10.03.2016 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:  

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 

GMINA KŁOBUCK 
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Oferta na nadzór inwestorski dla robót  polegających na dowieszeniu opraw 
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kłobuck, Kamyk, Libidza 

 

Nie otwierać przed dniem: 10.03.2016 godz. 12:00 
 

 
2) Otwarcie ofert będzie miało miejsce w tym samych dniu w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 

w Kłobucku, o godzinie 12:00. 
 
3) Całe postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego 

http://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 – dokumentacje projektowe, zał. nr 4  - przedmiar robót. 
 
Załączone przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy w celu ułatwienia 
Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane w przedmiarach robót podstawy wyceny należy 
traktować jako pomocnicze. 

 
4) Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena zaproponowana przez Wykonawcę dla wykonania 

poszczególnych zadań. Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcami, którzy 
dla poszczególnej części zamówienia złożyli najtańszą ofertę.  
 

5) Zamawiający przewiduje, że termin wykonania zamówienia dla każdej części nastąpi do dnia 25 
kwietnia 2016 r.  

 
6) Warunki płatności dla każdej części zamówienia: 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: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą posiadającą 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych – mogącą nadzorować roboty budowlane 

http://www.bip.gminaklobuck.pl/
http://bip.gminaklobuck.pl/
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będące przedmiotem postępowania. 
 
UWAGA: 
Nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzające, że osoba przewidziana do 
wykonania zamówienia posiada określone odrębnym przepisami uprawnienia do wykonywania 
czynności zawodowych oraz że należy do Izby Samorządu Zawodowego. 
 
 
 
 
 
 

Podpisał:  
Burmistrz Kłobucka 
Jerzy Zakrzewski 

 
 
 
 


