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ogloszenie o zamóWieniu poŻa ustawą Prawo ŻanrÓweń publicznych

Zamawiający
Gmina Klobuck
ul. 11 Lislopada 6

lel.fiax 34 31oa15o I 34 3172661
e'mail: sekreterial@gminaklobuck.pl

Podstawa udzielenia zamówienia
ań' 4 usl 8) ustawy Prawo zanóWień publicznych lplzesłanka wylączenia stosowania Ustawy)

_ s6 Zarządzenia Nr 3/ZPll2o1o Burm sirŻa Klobucka z dnia2202'2a1a r' w sprawie regularn'nU ldzelania
;mÓw eń publicznycir w związk! z Zarządzeniem Nl8a/lR/2014 Burmislża Klobucka z dnia 16 04 2014 rÓku

Przedmiot zamówi€nia
1 Us]uga - projektowania Wielofunkcyjnego boska sporlowego plŻyZespole SzkolW Libidzy Ul olsŻyńskiego2'
L Do<ure1r.la p o;ellowa powrn,la obei-1owac
1.1. Koncepcję zagospodarowania ieren! UwzgLędn ającą loka]iŻację pełnowym arowej sa i g mnastycŻnej (w
rczurnieniu Prognnu rozwojL! infrastruktury spotlowel' która powinna byĆtlwale połączona z budynkiem szkoły
1 2. Pro]ekl boiska uwŻględniający
a) boisko wielofunkcyjne o nawierzchn] poliurelanowej wym arach boiska do gry w płkę ręczną (z wybiegami)
- zakładarc plzeznaczenie bolska piłka ręczna koszykówka' sialkówka ( lość bo sk do kosŻykóWki j s atkówki

będzie uŻależniana od nroŹ Wości podzialL];
kompetne Wyposażenie boisk w Urządzenia spońowe

b) minimum lrzy tory do bi€qów krótkich'
c) b]eżnia i urządzenia do skoku W da ,

d) s]łownię lerenową

f) niezbędne oclwodn en e (pżawiduje się Wlączenie odwodnienia boiska do kanaiizacji deszczowej znajdującej
się pży drodze kEjowej DK43)' ciągikomunikacyine izagospodarowanie terenu'
g) rozwiązanie eweniualnych koLiz]iz elemenlamiinfrastruktury techn]cŻne],
2 Do.umF1la"jJ pow nra 7awielać
a) projekt budowlany poszerzony o niezbędny zakles projektu wykonawcŻego
b) kosztolys nwestorskiwlaz z pEedmia€m fobót'
c) specynkacje techniczne wykonania iodbioru robót budowanych'
d) koncepcję Żagospodarowan a lerenu Uwzględniająą lokalizacię sa]]' o ktÓrej mowa w punkci-A 1 1

3' DokUmenlacia powinna spełniaćodpowedn]o następuiącewynragania:
a) zqodnościz pżepsami Prawa budowlanego
b)zgodnościz Rozporządzeniem Minislra lnflastlukiury z dnja 18 maja 2004 r w sp'aw]e określenjR nctad i
podstaw spaządzanja kosztorysu inwestorskjego' obliczania planawanych kÓsztÓw prac projektowych oraz
ptanowanych kasztów rabót budowlanych okrcślanych W p,ogramie funkcjonalno'użytkawyrn,
c) zgod|ości z Razporządzenien Ministra lnfrastruktury z dnia 2 Wześnia 2004 r w spmwie szczegclawego
zakresu i forrrry dakunentacji projektowej, specytikacii technicznych Wykonania i adbtoru robót budowlanych oraz
progmmu funkcionalna - użytkawego
3. Do obowiązkÓw Wykonawcy w ramach wynaglodzenia umownego należy równieŻ:

a) uŻgodn enie z Zamawiającym założeń i koncepcjirozwlązań projekiowych
b) podział koszlorysu ]nweslorskiego plzedmiaru wedlug Wskazań zanrawiającego
ci sporządŻen]e komp etnego Wniosku o Uzyskanie decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na lealzację przedsięWzięcia (jeŹeLilaka decyzja będzie Wymagana),
d) uzyskanie wsŻelkich niezbędnych uzgodnień' opinii' spmwdzeń projektu budow ano wykonawczego
e) peinienie nadzoru aulorsklego w czasie real]zacji nwestycii' zgodnie Ż przep sam Prawa budowlanego oraŻ
poszeżonego o zakles Wskazany we wzorŻe umowy'
4. V]aiera]y powinny być dostarczone W następu]ącejliczbie egzemplarŻy:
_ 2 egz koncepcji zagospodarowan a lerenu uwŻględniaiącą lokaliŻac]ę sa ] o którei nrowa w punkcie 1 1

oraz 1 egz. na nośnjku e]eklronicŻnym w poslacl plikU Ż lozszeŻeniem * doc lub-'pdf
5 egz projektu budowLanego poszerzonego o niezbędny zakres prqektL] wykonawczego oraz 1 egz' na nośniku

elektronicŻnym W postaci pliku z roŻszeżen em -'doc l!b - pdf'
1 egz' przedmiarÓw orazjeden egz' na nośniku e eklronicznym W postaci pliku z rozszerŻenjem "'doc lub *'pdf'

_ 1 eaz kosŻlorysu lnweslorskLego, Wraz z !Ąyce ną dostaw i usłUg oraŻ jeden egz na nośnlku elekiron cznym W

postacipliku z rozszerzeniem '.doc lub'pdf,
1 egz' spec}'f kacjj tech nicznych wykonania iodbioru robót budowlanych olaŻ jeden egz' na nośnikLl

elekironicznym w poslac p ikLl Ż rozszeŻ enienr ' doc lub '.pdf
2 egz. Wniosku o uŻyskanie decyzjio ślodowiskowych uwarunkowaniach zgody na lealizacię przedsięWŻęcia



deże ibędz e Wyrnagana laka decy4a),

5. Szczegółowe warunkiŻamÓw]en a okreś a WŻól umowy' któryjesl dostępny na slronie interneiowej

6' Zamawiający do]acza mapę s},tuacyjno _ wysokościowa do ceióW proieklowych

lnformacje dla wykonawcy
obnę |alezy Żażyć na foffnularŻu olei(owym doslępnym na stron e ]nte rnelowej Żamaw a]ącego.
Tennin Żlożenia ofeńy do dnia 30'09'2016r do godz' ]0 Oo. ofertę proszę zlożyć na Żalączonym druku
W Żamknięle] kopercie W sekretariacie Uzędu ]\l ejskiego w Klobucku'
Koperta powinna byc oznacŻona naprsem

Nazwa iadres Wvkonawcv

Gl\łINA KŁoBUcK

Oznaczen ie sprawy 1R.27 1.066.201 6

oferta na usługę
plojektowanra Wie ofunkcyjnego bo ska spo(oweqo przy Zespo e szkół W

LibidŻy ul o szyńskiego 2
Nje otwieraó prŻed dniem: 30.09.2o16 qodz. 1o:30

o1ltrcie ofeń będŻe miało mieisce w salisesyinei Rady N4iejskie] W Kłobucku' Wtym sańycn onu o qooz nle
l0 30
Teffnin wykonania zamóWienia ustala się na 12 grudnia 20]6r
Warun ki płatności: jedna fakiula po wykonan'u calościzamówie]lia Pżewdujesię ryczałlową formę roziczena
uslugi. Pozostałe WarunkiWedlug wzor! umowy'
Postępowanie zosia]o opublikowane na stronie nternelowej Zam aw ajEcego WWw bip klobuck akcessnet.nel
w Żakładce ZamóWienia Publczne > og]oszenia o ŻamóWieniach do 30 lys e!ro > Rok 2015 Tam leż są
doslepne: WŻór umowy folmu arz ofeńowy nwentary/zacia bLldowlana
Zamawiający Żastrzega sobie prawo do un eważnienia poslępowania Ż powo(]ów. ktÓte uzna Ża isloine
Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje roszczen]e Wobec Żamawiającego

Wymagania zamawiającego
Zamawa]acy Wymaga aby Wykonawca dysponowal na etapie realizacjizamówienia osobami posiadającymi
uplawn]en a do projeklowania w Żakresie niezbędnym do wykonania ptojektu
N e póŹnie]niż na jeden dŻień prŻed podpisan]em unowy W sprawje zamów en a pub icznego, Wykonawca
przedstawi Zamawia]ącem u dokunrenly potwerdza]ące że osoby przewidziane do Wykonania zamowenla
posiadają określone odrębnymi przepisami uprawn enia do projektowania oraŻ' że na eŻą do iŻby samorządu


