
oznaczen e sp€Wy
tR.271.064.2016
R KW 0598/16

ll,7'rlT "1;' JCK
rr1. 11 Ll t lrF ILI
ł2..]Ll0 (Lo] t rlf

Kłobuck, dn' 08'09'2016 r.

WSZYSCY VVYKONAWCY
wg. rozdzielnika

ogłoszenie o zamóWieniu
poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Zamawiaiacv:
Gl\4lNA KŁoBUcK'
ul. 11 Llstopada 6
42 100 Kłobuck
tel lfax 34 3100150 I 34 3172661
e-mail sekreteriat@gminaklobuck pl

Podstawa udzielenia zamówienia:
- ań' 4 ust' 8) ustawy Prawo zamówień pub]icznycł (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy)
- s 6 i 7 Regu]aminu udzielania zamÓwień publicŻnych przyjętego zalządzeniem Nl 3lz?Il2o10

Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02'2010 r' W sprawie: regulaminu z późniejsŻymi zmianami tego
zalządzenia '

Przedmiot zamówienia:
PŻedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi zwiąŻanymi z pŻebudową istniejącej napowietżnej linii elektroenergetycznej
polegające] na doweszeniu 12 opraw ośwetlen a ulicznego LED wraz z wysięgnikami na istniejących słUpach
nr 8' 9' 10 11, 12' 13 14' 15' 16, 18 19 20 a takze zabudowanie przewodóW AsXSn2x16mm' o dlugoścl
L - 58o o m' Po Wykonaniu wszystkich prac montaŻowych Wykonane zostaną pomiary i przeglądy rezystancji
izo|acji i ciągłoścl zył przewodóW a takŹe prawidłowości osprŻętu liniowego'

lnspektor pełniąc czynnoŚci inspektora nadzoru działa na rzecz lnwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane' natomiast szczegółowe obowiązki lnspektora zapisane są we WŻorze umowy
sianowiącei załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Roboty budowlane opisane są dokumentacją projektową' W skład której Wchodzi projekt budowlany'
specńkacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz przedmiar robót (po uprzednim
umówieniL] - dokumentacja projektowa do Wglądu dostępna jest W siedzibie zamawiającego W pokojU nr 4'
natomiast W Wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Zamawiającego http://bip'qminaklobuck'pl

lnformacie dla wvkonawcv:
1) Termin złożen]a ofeńy do dnia 19.09'20't6 Ł do godz' 11:30' ofeńę proszę złożyć na załączonym druku

(załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie W sekreiariacie Urzędu N,4iejskiego W Kłobucku' Kopeńa
powinna być oznaczona W następujący sposób:

Nazwa iadres Wvkonawcv

GIIIII\A K] OBUCK

Oznaczenie sprawy 1R.271.064.201 6

oteńd 1a usługę pn

'Nadzór ]nwestorski pŻy rca|izacji zadania inwestycyjnego pn :

Przebudowa ośWietlenia ul' Chodk]ewicza W Kłobucku"

Nie otwierać przed dniem:'l9.09.2016 qodz. 12:00
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2) otwarcie ofert będŻie miało rniejsce W sali sesyjnej Rady Mlejskiej W Kłobucku, W tym samych dn U o
godzinie 12:00.

3) całe postępowanie zostało opublikowane na stronie iniernelowej Zamawlającego
http://bip'qm naklobUck'p| w zakładce ZamóWienia Publiczne' gdzie również L]mieszczone są
powiązane niniejszym ogłoszeniem następujące załączniki: zał. nr 1 formulaż ofertowy' zał. nr 2'
wzór umowy' zał' nl3 plojekt budowlany' zał nr4 sTWioRB, zał nr5 przedmiar robót

4) Jedynym kryter]um wyboru ofeńy jest e9!ą zaproponowana prŻez Wykonawcę w formLllarzu ofeńowym'

5) Termin pracy inspektora określa się na okres od dnia podpisania umowy do l] połowy listopada 2016 r'

Wynika to Ż faktu Źe Zamawiający przewiduje termin wykonania robót budowlanych zakończyć do 5
tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą'

6) WarUnki płatności: jedna faktura' płatna po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu odbioru pżez
Zamawiającego Przewiduje się ryczałtową formę rozIiczenla zadania'

7) Zamawiąący zastzega sobje prawo do unieważnienia poslępowania z powodóW które uzna za istotne
Wykonawcy z tego powodu nie przysługL]]e roszczenie wobec zamawiającego

Wvmaoania zamawiaiąceoo;
1) Zamawiający Wymaga aby Wykonawca dysponował na etapie realizacji zamóWienia osobą posiadającą

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzie]nych funkcji technicznych - mogącą
nadzorować roboty budowlane będące przedmiotem postępowania W specjalności elektrycznej i

elektroenergetycznej.

2) Po stlonie WYkonawcy pozostają wszystkie koszly związane z rea izacją zamówienia'

3) Nie póŹniej niż na jeden dzleń przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające' że osoba
przewidziana do Wykonania zamóWienia posiada określone odrębnym pŻepisami uprawnjenia do
Wykonyvr'ania czynności zawodowych oraz że naleŹy do lzby samorządu Zawodowego.

rNsPEk;oR
/ --Ź_-\nll lrż' l,luLet4lr\e \./na

03.03' 20.(€ -


