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Kłobuck' dn' 17 '05'2016 r'

ogłoszenie o zamówieniu
poza ustawą Prawo zamówień publicznych

zamawiaiącv:
GMlNA KŁoBUcK'
ul. 11 Listopada 6
42_100 KłobUck
tel.ifax 34 3'1001 50 I 34 3172661
e-mail: sekreteriat@gminaklobuck. pl

Podstawa udzielenia zamówienia:
- ań- 4 ust. 8) Ustawy Prawo zamÓWień publicznych (przesłanka Wyłączenia stosowania ustawy)
- s 6 i s7 Regulaminu udzielania zamÓwień pUblicznych, przyjętego Zarządzeniem Nr 3lzPll2010 Burmistrza

Kłobucka z dnia 22.O2'2010 r' w sprawie: regulaminu udzielania zamÓWień pUblicznych z pÓŹniejszymi
zmianami tego zarządzenia'

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamÓWienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi przy rea|izaĄi zadania pn. 

''Budowa 
szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1

w Kłobucku'''

71247000 - 1 nadzÓr nad robotami budowlanymi

lnspektor pełniąc czynności inspektora nadzoru działa na rzecz lnwestora zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, naiomiast szczegÓłowe obowiązki lnspektora zapisane są We Wzorze umowy stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Roboty budowlane op'sane są dokumentacją projektową' W skład ktÓrej Wchodzi pro.jekt budowlany'
Specyfikac.ja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlanych oraz przedmiar robÓt (plac Zabaw nie będzie
realizowany)' Dokumentacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Zamawiającego
(www. bip'q minaklobuck' p|.)' Po uprzednim UmÓwieniu się (tel.34 3100182), dokUmentacja pro.jektowa dostępna
jest do wglądu W siedzibie Zamawiającego W pokoju nr 4'

lnformacie dla wvkonawcv:
1) Termin Złozenia oferty do dnia 0'l'06.2016 r. do godz. 'l1:30' ofertę proszę złoŻyĆ na Załączonym druku

(załącznik nr 1), W Zamkniętej kopercie W sekretariacie Urzędu Mie]skiego w Kłobucku' Koperta powinna być
oznaczoaa w następujący spoSób:

Nazwa iadres Wvkonawcv

Gl!1lNA KŁoBUCK

Oznaczenie sprawy 1R.271 .031 .2016

oferta na usługę pn.:

NadzÓr nad robotaml budow anymi dotyczącymi Zadania pn' ''Budowa szkolnego
boiska spońowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 W Kłobucku"
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2) otwarcie ofert będ'e mbło n"ile]sce w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku, W tym Samych dniu o
godzinie 12:00.

3) Całe postępowanie Zostało opUblikowane na stronie internetowej Zamawiającego WWw' bip'qm inaklobuck. pl W' 
zakładce"ZamÓWienia PublicZne' gdzie rÓWniez umieszczone Są powiąZane niniejszym ogłoszeniem
następUjące załąCzniki'. zał ' nr 1- formularz ofeńowy' zał.nr2. -WzÓr Umowy, zal'nr3_ projekt budowlany

wraz'z śiWioRB i przedmiarem robÓt, WZÓr umowy z Wykonawcą robÓt budowlanych _ zał' nr 4.

4) Jedynym kryterium wyboru ofeńy ]est gclg Żaproponowana przez Wykonawcę W formularzu ofeńowym'

5\ Zamawiający przewiduje, ze roboty budowlane będą prowadzone W terminie od 28'06.2016r do 30'09'2016r'
Stąd przewidywany' ramowy termin pracy inspektora określa się na cZaS'

- o'd podpisańia umowy' do planowanego terminu odebrania robÓt budowlanych ' tj' do 31 ' 1 0' 2O16 r

6) Warunki płatności: jedna faktura' płatna po Wykonaniu całości ZamÓWienia i dokonaniu odbioru przez

ZamaWiającego' PrZeWiduje się ryczałtową formę rozliczenia zadania.

7) Zamawi1ący zaslrzega sobie prawo do UniewaŹnienia postępowania Z powodÓW' ktÓre Uzna Ża istotne.

Wykonawcy Z tego powodu nie przysługUje roszczenie Wobec Zamawiającego'

Wvmaqania zamawiaiaceqo:

--1)z"rnawbrący 

*ymaga 
"by 

Wykonawca dysponował na etapie realizacji zamÓWienia osobami posiadającymi

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcjitechnicznych W budownictwie:
- W specjalności konsirukcyjno _ budoWlanej'
- W specjalnoŚci inStalacyjnej W Zakresie sieci insta|acji i Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych
W Zakresje umozliWiającym nadzorowanie robÓt będących przedmioiem zamóWienia.

2) Po stronie Wykonawcy pozostają Wszystkie koszty związane z rea|izaqą zamÓwienia '

3i Nie pÓŹniej niz na ]eden dzień przed podpisanlem Umowy W sprawle ninlejszego ZamÓWlenia publicznego,' 
Wyionawóa przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające' że osoby(a) przew|dZiane(a) do

wykonania zamówienia poSiada]ą(a) określone odrębnym przepisami uprawnienia do wykonywania

czynności zawodowych oraz Że na|eŻą(y) do lzby SamorządU Zawodowego'
4) okres ZwiąZania ofertą Wynosi 30 dni.


