
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@q minaklobuck. pl

strona internetowa zamawiającego: http://b p' q m inaklobUCk. pI

2. Podstawa udzielenia zamówienia:
art- 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień pub|icznych (przesłanka wyłączenia Stosowania ustawy);

s 6 i7 Regulaminu udzie|ania zamóWień pUblicznych' przyjętego Zarządzeniem nr 3lzPll2o1o
BUrmistrza Kłobucka z dnia 22'02.2010 r. w sprawie: regu|aminu udzie|ania zamówień
publicznych z pożniejszymi zmianami lego zarządzenia.

3. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa poIegająca na pełnieniu fUnkcji inspektora nadzorU dIa

zadania inwestycyjnego pn.: ''Budowa oświetlenia 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 ośWietleniowych,
c) budowa kab|owej Iinii ośWiet|eniowej'
d) roboty łączeniowe i instaIacyjne'
e) pomiary ibadania,
f) obsługa geodezy1na'

3) Opis:
a) Moc zainsta|owana projektowanego ośWietlenia wynosi: 11x55W = 605W'
b) Zaprojektowaną kab|ową |inię oświetleniową nalezy wykonaó kab|em YAfiS 4x25 mm2

o łącznej długości trasy wynoszącej 432'00 metry' zgodnie z normą N SEP-E-004' na
głębokości min. 0,7 metra'

c) Układ sieci zasi|ającej: TN - C. Do zasilania projektowanego ośWiet|enia wykonaó na|ezy
szafkę oświet|enia uIicznego.
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1)
2)

d)

e)

f)

Wszystkie elementy insta|acji mają byó wykonane
róWnoważnej lI kIasie ochron ności'
Pomiędzy słupami na|eży ułożyó bednarkę FeZn

W lI k|asie ochronności Iub w izolacji

30x4mm łączącą słupy. Bednarkę
zakopać na dnie rowu kab|owego na głębokości min. 10 cm ponizej kabla.
Na słupach oświetleniowych nalezy wykonaó czyte|ne itrwałe oznakowanie Właściciela
oświet|enia: czarne Iitery,'GK'' na białym tle'

3.1. szczeqólowv zakres prac obeimuie również nastepuiace elementv robót'
1) Roboty przygotowawcze z pełną obsługą geodezyjną i robotami pomiarowymi przy |iniowych

robotach ziemnych [W tym ustalenie punktóW głównych oraz reperóW (w tym roboczych)] oraz
wprowadzenie organizacji ruchu izabezpieczenia robót w okresie trwania budowy'

2) Roboty ziemne.
3) Roboty montazowe związane z zabudową |inii kab|owych i stanowisk słupowych oświet|enia

ulicznego.
4) Zabezpieczenie
5) Zdemontowanie

76713.
6) Zdemontowanie

istniejącego uzbrojenia'
słupa ZN z oprawą oświet|eniową' usytuowanego na wysokości działki nr

oprawy oświetleniowej ze słUpa usytuowanego W od|egłości 80,00 metrów od



I,JWAGA:
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skrzyżowania z u|. chopina;
odtworzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą róWnież próby'

robót'
regulacja i uruchomienie urządzeń i

oddanie ich do użytkowania Iub

7)
8)

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

3.2. oDis Drzedmiotu zamówienia :

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak i parametry za projektowanych opraw
oświetleniowych zostały opisane w projekcie budowlanym sporządzonym w listopadzie
2O'l4 r. przez mgr inż' Artura Bębna upr. bud. nr SLI(/0878/PooE/05 sLl</1349/oWoE/06' a

także w Specyfikacji Technicznej Wykonania iodbioru Robót oraz W Przedmiarze robót.

Prace nad którymi Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski' opisane są dokumentacją
projektową' w skład której wchodzi projekt budowlany' specyfikacja techniczna oraz przedmiar

robót'

4. lnformacie dla Wvkonawcv:
Terńń złoŹenia oferty do dnia 31.05.20'16 r. do godz' 1 'l :30' ofeńę proszę złoŻyc na

załączonym druku oferty (zał' nr 1), w zamkniętej kopercie W Sekretariacie Urzędu Miejskiego w

Kłobucku' Kopeńa powinna byĆ oznaczona w następujący sposób:

1)

instalacji wg obowiązujących norm i przepisów, oraz
ekSpIoatac]i zgodnie z obowiązującą procedurą'

Nazwa i adres Wykonawcy

GllllNA KŁoBUCK

oznocze nie sprowy 1R.271.032.201 6.WS

ofeńa na nadzór inwestorski dla zadania inwestvcvineqo pn.: ,.Budowa
oświetlenia uliczneqo ulicv olszvńskieqo w m. Libidza, qm. Kłobuck''.

Nie otwierać przed dniem:31'05.20't6 r' qodz' 12:00

otwarcie ofeń będzie miało miejsce W tym samym dniu w sa|i sesyjnej Urzędu Miejskiego w
Kłobucku' o godzinie 12:00'
Całe postępowanie zostało opublikowane na Stronie internetowej Zamawiającego
http://bip 'qm inak|obuck' p| w zakładce Zamówienia Publiczne' gdzie również umieszczone są
powiązane z ninie.|szym ogłoszeniem następujące załączniki zał. nr 1- formu|arz ofeńowy' zał.

nr 2' - wzór umowy, zał. nr 3 _ dokumentacja projektowa, zał'.nr 4 _ Specyfikacja Techniczna
WVkonania iodbioru Robót, zał. nr 5 - przedmiar robót'

2)

3)

internetowei Zamawiaiaceqo ti. wwv.bip.qminaklobuck.pl

Wykonania i odbioru Robót,

podstawv wvcenV należV traktować iako pomocnicze.

4) Jedynym kryterium wyboru ofeńy jest cena zaproponowana przez Wykonawcę dla wykonania
zadania ' Zamawia1ący udzie|i zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą' który dla
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przedmiotowego zadania zw|ązanego z pełnieniem nadzoru inwestorskiego złoŻYł najtańszą
ofeńę'

5) Strony ustalają następujące terminy:
a) termin rozpoczęcia'' od dnia podpisania umorvy,
b) planowany termin zakończenia: 12.08.2015 r.

9) Ńarunki płatności: jedna faktura wystawiona zgodnie z postanowieniami Umowy, po rozliczeniu
inwestycji. Przewiduje się ryczaftową formę rozliczenia zamóWienia'

10) Zamawia1ący zas|rzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodów' które Uzna za
istotne. Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego'

5. WvmaganiaZamawiaiaceqo:
l; zama*ia1ący .ymaga aby Wykonawca dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych - mogącą
nadzorować roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

2) Przed podpisaniem Umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii stosownych' 
uprawnień inspektora nadzoru oraz zaświadczenia o przynaleŻności te] osoby do izby

Samorządu zawodowego.
3) SzczegÓiowe warunki zamówienia okreś|a wzór umowy, który jest dostępny na stronie

internetowej Zamawiająceg o'
4) Przed złożeniem ofeńy proponuje się Wykonawcy dokonania wizji w terenie'

załaczniki do oisma:
1' formuIarz ofeńowy,
2' WZór umowy,
3. przedmiar robót.

iii a:itr. i 1i,\


