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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 Regulaminu udzielania zamówień publicznych  przyjętego Zarządzeniem Nr 3/ZPI/2010 

Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r. w sprawie: regulaminu z późniejszymi zmianami tego 
zarządzenia. 

 
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową drogi gminnej ul. Cichej w Kłobucku (nr 470 102 S) 
na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej do ul. Radosnej w zakresie: 
- przebudowy jezdni na dł. 214,00 mb; 
- budowy chodnika i zjazdów z drogi o pow. 337,00 m

2
; 

- rozebranie i wykonanie na nowo istniejących wpustów deszczowych prawostronnych. 
Ponadto w ramach przebudowy drogi będą wykonywane roboty, prace, usługi, dostawy towarzyszące 
robotom głównym. 
 
Inspektor pełniąc czynności inspektora nadzoru działa na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo budowlane, natomiast szczegółowe obowiązki Inspektora zapisane są we wzorze umowy 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
 
Roboty budowlane opisane są dokumentacją projektową, w skład której wchodzi projekt budowlany, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz przedmiar robót. (po uprzednim 
umówieniu - dokumentacja projektowa do wglądu dostępna jest w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 4, 
natomiast w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Zamawiającego http://bip.gminaklobuck.pl  
  
Informacje dla wykonawcy: 
1) Termin złożenia oferty do dnia 25.08.2016 r. do godz. 11:30. Ofertę proszę złożyć na załączonym druku 

(załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Koperta 
powinna być oznaczona w następujący sposób:  
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Nazwa i adres Wykonawcy 

 

GMINA KŁOBUCK 

Oznaczenie sprawy  IR.271.061.2016 
 

Oferta na usługę pn.: 
„Nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  

"Przebudowa ul. Cichej w Kłobucku- etap I" 
 

Nie otwierać przed dniem: 25.08.2016 godz. 12:00 
 

 
2) Otwarcie ofert będzie miało miejsce w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku, w tym samych dniu 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 – projekt budowlany, zał. nr 4  - STWiORB,  zał. nr 5 - przedmiar robót. 
 

4) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
 

5) Zamawiający przewiduje, że termin wykonania robót budowlanych nastąpi we II połowie września 
2016 r., stąd terminy pracy inspektora określa się od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2016 r 
(planowany terminu zakończenia robót tj. 31.10.2016 r.) 

 
6) Warunki płatności: 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: 
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych – mogącą 
nadzorować roboty budowlane będące przedmiotem postępowania w specjalności drogowej  

  
2) Po stronie Wykonawcy pozostają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

3) Nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoba 
przewidziana do wykonania zamówienia posiada określone odrębnym przepisami uprawnienia do 
wykonywania czynności zawodowych oraz że należy do Izby Samorządu Zawodowego. 
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