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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@ominaklobuck. pl

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

2' Podstawa udzielenia zamówienia:
1) ań' 4 pkt 8) ustawy Prawo zamóWień publicznych (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy);
2) $ 7 Regu|aminu udzielania zamówień publicznych, przyjętego Zarządzeniem Nr 3lZPll2o1o

Burmistrza Kłobucka z dnia 22'02.2010 r. w sprawie: regu|aminu udzie|ania zamówień
publicznych z poźniejszymi zmianami tego zarządzenia'

3. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budow|ane związane z budową oświet|enia ulicznego ulicy

olszyńSkiego w m. Libidza, gm. Kłobuck.
2) W zakres robót budowy oświet|enia ulicznego wchodzi:

a) montaŹ słupów na fundamentach 8-60 + e|ementy złączne,
b) montaż opraw oświet|en iowych,
c) budowa kablowej linii oświetleniowej,
d) roboty łączeniowe i instalacyjne'
e) pomiary ibadania,
f) obsługa geodezyjna'

3) Moc zainsta|owana projektowanego oświetlenia wynosi: 11x55W = 605W'
4) Zapro.Jektowaną kablową |inię oświetleniową na|eŻy Wykonaó kablem YAKXS 4x25 mmz o

łącznej długości trasy wynoszącej 432,oo metry, zgodnie z normą N SEP-E-004' na głębokości
min. 0,7 metra.

5) Układ sieci zasi|ającej: TN - C. Do zasi|ania projektowanego ośWietlenia wykonac na|eży szafkę
oświetIenia ulicznego'

6) Wszystkie e|ementy instalacji mają byc Wykonane w ll kIasie ochronności lub w izoIacji
róWnoważnej lI kIasie ochronności'

7) Pomiędzy słupami nalezy ułozyó bednarkę FeZn 30x4mm łączącą słupy' Bednarkę zakopaó
na dnie rowu kab|owego na głębokości min' 10 cm ponizej kab|a.

8) Na słupach oświetleniowych należy WykonaÓ czytelne i trwałe oznakowanie właściciela
oświetlenia: czarne litery ',GK" na białym t|e.

3.1. szczeqółowv zakres prac obeimuie również następuiące elementv robót:
1) Roboty przygotowawcze z pełną obsługą geodezy'jną i robotami pomiarowymi przy |iniowych

robotach ziemnych [w tym ustalenie punktów głównych oraz reperóW (w tym roboczych)] oraz
wprowadzenie organizac1i ruchu izabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

2) Roboty ziemne.
3) Roboty montaŻowe związane z zabudową linii kablowych i stanowisk słupowych oświet|enia

ulicznego.
4) Zabezpieczen ie i St n i e1 ąceg o uz b ro'jen ia'
5) Zdemontowanie słupa ZN z oprawą oświet|eniową, usyiuowanego na wysokości działki nr

6) Zdemontowanie oprawy oświet|eniowej ze słupa Usytuowanego W odległoŚci 80,OO metróW od
skrzyzowania z ul. Chopina;
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7) odtworzenie terenu budowy do Stanu sprzed rozpoczęcia robót'
8) Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą róWnież próby, regu|acja i uruchomienie urządzeń i

instalacji wg obowiązujących norm i przepisów, oraz oddanie ich do uŻytkowania Iub
eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Ponadto do wykonania pozostają wszystkie prace, usługi, dostawy oraz badania towarzyszące
robotom głóWnym'

3.2. opis przedmiotu zamówienia :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak i parametry zaprojektowanych opraw
oświetleniowych zostały opisane w projekcie budowlanym sporządzonym w listopadzie
20'14 r. ptzez mgr inż. Artura Bębna upr. bud. nr sLI</0878/PooE/05 sLl</1349/oWoE/06, a
także w Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót oraz w Przedmiarze robót.

UWAGA:
Dokumentacia o którei mowa powvzei iest dostępna w wersii elektronicznei na stronie
internetowei Zamawiaiaceoo ti. www. bip.qminaklobuck. pl .

Jezeli Wvkonawca nje posiada dostępu do lnternetu, WóWczaS po uprzednim umóWieniu, moŻe
przeirzeć dokumentacię proiektowa w siedzibie zamawiaiaceqo, w pokoiu nr 4.

1)
4. Obowiazki Wvkonawcv:
wyr.ona-ca;e"t 

'ooo" 
''ązany do szczegółowej analizy robót, projektu budowlanego i

dokumentacji technicznej oraz rzetelnej oceny informacji podczas wizji lokalnej, celem
uwzględnienia w złożonej ofercie kosztów wszystkich robót i czynności, które są
przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Prace związane z realizacią zamówienia będa prowadzone również w obrebie pasa
droqoweoo droqi powiatowei Nr 2047 S (u|. o|szvńskieqo)'
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośó wykonanych robót oraz za zgodnośó ich
wykonania z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru
inwesiorskiego iautorskiego, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej;
Wymagana jest na|eżyta starannośó przy realizaqi zobowiązań umownych'
Do obowiązków wykonawcy należy równieŹ wprowadzenie własnym staraniem i na swój koszt:
- Projektu Czasowej Zmiany Orgaaizacji Ruchu oraz Zabezpieczen ia Pasa Drogowego na
drodze powiatowel Nr 2047 S;

- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego' dotyczącego prowadzenia
robót w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2047 S;

- poniesienie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót W drodze
powiatowej Nr 2047 S;

- uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami
ruchu drogowego z wyłączeniem opłat za ich umieszczenie W drodze powiatowej Nr 2047 S'

5) W czasie reallzaqi zamówienia wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną
inwestycji, a po całkowitym wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem, wykonawca
wykona pomiary geodezyjne powykonawcze (inwentaryzację geodezyjną powykonawczą _
dokumentacja powykonawcza).

6) Po zakończeniu prac Wykonawca odtworzy pierwotny Stan terenu na obszarze objętym
pracami.

7) Wykonawca zorganizu)e we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze produkcyjne i

socja|ne niezbędne do wykonania umownego zakresu robót, jeŻe|i wystąi taka potrzeba'
8) Do obowiązkÓw Wykonawcy naleŻy sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu' dokumentacji

fotograficznej stanU terenu budowy: - sprzed rozpoczęcia robót' - w trakcie prowadzenia robót
oraz _ po zakończeniu robót i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczęcia prac budow|anych' Dokumentacja ta winna być przekazywana Zamawiającemu, na

2)

3)
4)
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kazde jego Żądanie.
UWAGA: obowiazki WVkonaWcV szczeqółowo okreś|a Wzór UmoWV * Stanowiacv załacznik nr
2 do ninieiszeqo oołoszenia o zamóWieniu'

5. Materialy równoważne:
'1) Wszelkie przedstawione przez Zamawiającego W dokumentacji projektowej _ służącej do opisu

przedmiotu zamówienia - przykłady materiałów i WyposaŻenia posiadają charakter informacyjny
i poglądowy w celu wskazania wykonawcy Wymaganych minimalnych parametróW technicznych
ijakościowych.

2) Dopuszcza się zastosowanie wyrobów róWnoważnych innych producentów pod warunkiem
zachowania jednakowych parametróW technicznych ijakościowych w stosunku do produktów
wymienionych w przed m iotowej dokumentacji projektowej.

3) Zamawiający informuje' Że dopuszcza składanie ofeń, w których wymienione materiały mogą
byc zastąpione materiałami róWnowaŻnymi' W takim WypadkU wykonawca zobowiązany jest
dostarczyó Wymagane dokumenty potwierdzające standardy jakościowe' parametry techniczne i

technolog iczne, takie jak atesty, ceńyfikaty' karty katalogowe itp' Poprzez pojęcie materiałóW,
produktów róWnoważnych naleŻy rozumieó materiały, które nie są identyczne z materiałami
zastosowanymi W dotychczas wykonanych robotach, toŹSame z produktem referencyjnym ale
posiada'ją pewne, istotne dla Zamawiąąceg o ' zbliżone do produktu referencyjnego cechy i

parametry oraz gwarantują realizację robót zgodnie z dokumentac]ą projektową' specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru oraz przedmiarem robót' RóWnowaŻne produkty i urządzenia
muszą byÓ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem'

4) W związku z tym Zamawiający określa kryteria róWnowazności, w ceIu umożliwienia
wykonawcom złoŻenia WaŻnej ofeńy oraz zachowania zasady równego traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji i podaje' iŻ zakres minimalnych parametrów
róWnoważności produktÓW, W oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w
niniejszym ogłoszeniu, jako nie gorsze niŹ te opisane w dokumentacji projektowej-

5) Wykonawca ma obowiązek wykazania równowazności produktu' który moŹe być spełniony w
jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzió zgodność
oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i

dokumentacji projektowej.
6) ZamawiającY nie wyraza Zgody, by proponowane w ofercje rozwięania (urządzenia) były

prototypami.

6. lnformacie Dla Wvkonawcv
Termin złoŻenia oferty do dnia 30.05.2016 r. do qodz. 11:30. ofeńę proszę złoŻyć na
załączonYm druku (załącznik nr 1)' w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, Ą2-1oo Kłobuck'
Koperta powinna byc oznaczona w następujący sposób:

1)

2)

Nazwa i adres Wvkonawcv

Gl!1lNA KŁoBUCK

Oznaczenie sprawy: lR.27 1.030.2016.WS

oferta na roboty budowlane związane z ,.Budową oświetlenia
uliczneqo ulicv olszvńskieqo w m. Libidza, gm. Kłobuck'''



2)
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3) otwarcie ofert będzie miało miejsce W sa|i sesyjnej Rady Mie1skiej w Kłobucku, W tym Samym
dniu o godzinie 12:00.

4) Całe postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawia1ącego
wwwbip'qminak|obuck' p| W zakładce: ZamóWienia publiczne, gdzie równiez umieszczone są
powiązane niniejszym ogłoszeniem następujące załączniki'. - załącznik nr 1 tj. formu|arz
ofeńowy, - załąCznik nr 2 tj' wzor umowy z kańą gwarancyjną, - załącznik nr 3 tj' dokumentacja
projektowa, - załącznik nr 4 tj' przedmiar robót.
UWAGA: Załaczonv przez Zamawiaiaceoo przedmiar robót Stanowi materiał pomocniczv, W ce|u
ułatwienia Wvkonawcv obliczenia cenv ofertv' a podane w przedmiarach robót podstawv
WVcenV należV traktować iako pomocnicze'

5) Jedynym kryterium wyboru ofeń jest cena zaproponowana przez Wykonawcę dla Wykonania
zadania ' Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, ktory złoŻył
najtańszą ofeńę'

6) Termin Wykonania zamóWienja: 40 dni od dnia podpisania umowy'
7) Warunki płatności: iedna faktura, płatna po Wykonaniu całości zamóWienia idokonaniU odbioru

przez Zamawia1ącego. Przewiduie sie rvczałtowa formę roz|iczenia zadanla.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania z powodÓw' które uzna za

istotne' Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego'

1)
7. Wvmaqaniazamawiaiąceqo:

Zamawiający Wymaga aby Wykonawca dysponował na etapie realizaqi zamówienia osobą
poSiadającą uprawnienia do pełnienia samodzieInych funkcji technicznych * kierowania
robotami budow|anymi, W zakresie niezbędnym dla realizaąi zadania'
Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowjązany do'
- dostarczenia kopii stosownych uprawnień kierownika budowy oraz zaśWiadczenia o

przynalezności tej osoby do izby Samorządu zawodowego,
- złoŻenia kosztorysu ofertowego Wykonanego metodą uproszczoną z podaniem
najwazniejszych składników cenotwórczych takich jak: Wartość roboczogodziny, zysku' kosztów
pośrednlch, ceny na.Jważniejszych materiałóW i urzĄdzeń'
Po stronie Wykonawcy pozostają Wszystkie koszty związane z realizaĄą zamÓwie n ia.
Gwarancja: 60 miesięcy na wykonane roboty i zastosowane roboty Wg załączoną kartY
gwarancyjneJ.

5) Wykonawca, przed przystąpieniem do robót budowlanych' zobowiązany jest na SWój koszt (tj.

bez prawa do dodatkowego Wynagrodzenia) wprowadzić czasową organizację ruchu na czas
prowadzenia robót W zakresie ulic objętych ninie.jszym zamÓWieniem'

6) Szczegółowe warunki zamówienia okreś|a Wzór umowy' który jest dostępny na Stronie
internetowe1 zamawiająceg o'

7) Przed złoŻeniem ofeńy proponuje się Wykonawcy dokonania Wizji W terenie'

Załączniki do pisma:
1. formularŻ ofertowy'
2. Wzór umowy'
3' przedmiar robót'

3)
4)
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