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 Kłobuck, dn. 05.10.2016 r. 

 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   

poza ustawą Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
GMINA KŁOBUCK,                                                            
ul. 11 Listopada 6 
42-100 Kłobuck 
tel./fax  34 310 01 50 / 34 317 26 61 
e-mail: sekreteriat@gminaklobuck.pl  
 
PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
- art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy) 

 „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro”; 

- § 6 i 7 Zarządzenia Nr 3/ZPI/2010 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r. w sprawie: regulaminu 
udzielania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a na jej podstawie robót 
budowlanych polegających na: 
- dowieszeniu jednej oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym nr 30 

zlokalizowanym wzdłuż ulicy Cichej w Kłobucku (obręb Zagórze);  
 
- dowieszeniu jednej oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym nr 26 

zlokalizowanym przy ulicy Hallera w Kłobucku;  
 
- dowieszeniu jednej oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym nr 30 

zlokalizowanym przy ulicy Cmentarnej w Kłobucku;  
 
- dowieszeniu jednej oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym stanowisku słupowym nr 39 

zlokalizowanym przy ulicy Powstańców Śląskich w Kłobucku. 
 
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
Inwestycja przebiegać będzie dwuetapowo.  
ETAP I 
Na tym etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę polegającą na wykonaniu i złożeniu w 
siedzibie Zamawiającego uproszczonego projektu budowlanego osobnego dla każdego z wymienionych 
wyżej ulic, zawierającego: 

-  opis techniczny, 
-  oświadczenia właścicieli o prawie do dysponowania gruntem, 
- naniesioną lokalizację stanowisk słupowych oraz sposób przyłączenia opraw na przekazanej od 

Zamawiającego mapie do celów opiniodawczych, 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 
Rozwiązania projektowe muszą być zaopiniowane i zatwierdzone przez Dział Techniczny TAURON S.A. 
 
Ponadto Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia wykonany był z zachowaniem szczególnej 
staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
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przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  
Szczególne zastosowanie dla zadania ma Art.3 ust.7 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 
207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), który określa, że roboty budowlane polegające na 
instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem elektrycznym (złącza 
bezpiecznikowe i zaciski przyłączeniowe) oraz mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych 
jakimi są istniejące słupy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają pozwolenia na 
budowę według przepisów Ustawy Art.29 ust.2 pkt.15. 

2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

3) wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz realizacja sieci elektroenergetycznych, według 
obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A. 

4) uzgodnionymi warunkami technicznymi przyłączenia oprawy oświetlenia do sieci energetycznej 
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nr TD/OCZ/SR/2016-08-03/375/1007293774 z dnia 03.08.2016 r (dla 
ul. Cichej) oraz TD/OCZ/SR/2016-09-09/1007316434 z dnia 09.09.2016 r. (dla ul. Hallera) i 
TD/OCZ/SR/2016-09-09/1007294678 z dnia 09.09.2016 r. (dla ul. Cmentarnej) a także 
TD/OCZ/SR/2016-09-09/1007294677 z dnia 09.09.2016 r. (dla ul. Powstańców Śląskich).  

 
Etap I Wykonawca zakończy poprzez przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie robót związanych 
z dobudową opraw oświetlenia ulicznego a przede wszystkim złożenie do Starostwa Powiatowego 
w Kłobucku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z wykonaną 
dokumentacją.  
 
ETAP II 
Obejmować będzie roboty budowlane wykonywane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, które polegać będą na montażu wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego na istniejących 
słupach energetycznych. Zamontowane oprawy oświetleniowe winny być zabezpieczone wkładką 
bezpiecznikową, zabudowaną w oprawie bezpiecznikowej. Oprawy oraz wysięgniki muszą zostać trwale 
oznakowane w postaci czarnych napisów "UM" na białym tle określających właściciela oprawy.  
 
Zamawiający podaje charakterystyczne parametry określające obiekt: 
stan istniejący 
- stanowisko słupowe nr 30 zlokalizowane przy ul. Cichej w Kłobucku – jest słupem betonowymi typu ŻN, 
- stanowisko słupowe nr 26 zlokalizowane przy ul. Hallera w Kłobucku – jest to jest słupem betonowymi typu 

ŻN, 
- stanowisko słupowe nr 30 zlokalizowane przy ul. Cmentarnej w Kłobucku – jest to słup betonowy „aowy” 

typu ŻN, 
- stanowisko słupowe nr 39 zlokalizowane przy ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku – jest to słup betonowy 

wirowany 
 
Zamawiający wymaga by na istniejących słupach linii napowietrznej zaprojektowane były oprawy  
oświetleniowe typu ulicznego o następujących parametrach: 
• źródło światła LED 
• napięcie zasilania 230V AC 
• moc całkowita oprawy max. 55W 
• strumień świetlny od 3600 do 5800lm (+/- 3%) 
• efektywność świetlna oprawy min. 100 lm/W 
• temperatura barwowa 3900 – 4200 K 
• współczynnik oddawania barw CRI min. 70 
• klasa ochronności II 
• zakres temp. pracy -40

0
C...+55

0
C 

• mocowanie na wysięgnik ϕ60mm 
• gwarancja min. 5 lat 
 
Za zakończenie Etapu II, strony uważać będą potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zgłoszenie Zamawiającemu gotowości robót do odbioru. Po zgłoszeniu zakończenia robót, Zamawiający 
wyznaczy termin, w którym nastąpi ich odbiór ostateczny, podczas którego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających ich prawidłowe wykonanie, zgodnie z 
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postanowieniami Umowy. 
 
INFORMACJE DLA WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY: 
 
1) Termin złożenia oferty do dnia 12.10.2016 r. do godz. 11:30. Ofertę proszę złożyć na załączonym druku 

oferty (zał. nr 1), w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Koperta powinna 
być oznaczona w następujący sposób:  

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

GMINA KŁOBUCK 
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Oferta dla zadania pn.: 
„Oświetlenie ul. Cichej, Hallera, Cmentarnej i Powstańców Śląskich w 

Kłobucku” 
 
 

Nie otwierać przed dniem: 12.10.2016 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 
z niniejszym ogłoszeniem następujące załączniki: zał. nr 1- formularz ofertowy, zał. nr 2. - wzór umowy, 
zał. nr 3 – warunki techniczne przyłączenia oraz mapy do celów opiniodawczych. 

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

 
5) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2, natomiast 

Zamawiający przewiduje, że całość działań składających się na przedmiot zamówienia należy wykonać 
w terminie 65 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że realizacja uproszczonej dokumentacji 
projektowo-kosztowej w takiej formie, która pozwoli Zamawiającemu na złożenie do Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 
należy zakończyć w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.  

 
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 na etapie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował minimum jedną 

osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w 
szczególności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego 
oraz  

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, a w szczególności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
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elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami 
budowlanymi, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania. 

 
2) Po stronie Wykonawcy pozostają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
3) gwarancja: 60 miesięcy na wykonane roboty i zastosowane materiały wg załączonej karty gwarancyjnej 

(bez względu na okres gwarancji udzielany przez dystrybutora urządzenia). 
 
4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii stosownych uprawnień 

projektanta i kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności tych osób do izby samorządu 
zawodowego. 

 
5) Istotne dla stron postanowienia dotyczące niniejszego zamówienia określa wzór umowy, który jest 

dostępny na stronie internetowej zamawiającego. 
 
6) Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcy dokonania wizji w terenie. 
 
 
 

Podpisał: Burmistrz Kłobucka – Jerzy Zakrzewski 
 

 
 
 
 
 
Załącznik: 
1. Formularz ofertowy 


