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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
 

                                                Ogłoszenie o zamówieniu  
                                  poza ustawą Prawo zamówień publicznych 

 
 

I. Zamawiający: 
GMINA KŁOBUCK, 
ul. 11 Listopada 6 
42-100 Kłobuck 
tel./fax  343100150 / 343172661 
e-mail: sekreteriat@gminaklobuck.pl 
 
 
II. 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 Zarządzenia Nr 3/ZPI/2010 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r. w sprawie: 
regulaminu udzielania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 
 
III. Przedmiot zamówienia: 
 
1.  
"Wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych                          
w 11 separatorach ścieków opadowych spływających z miasta Kłobuck wylotami kanalizacji 
deszczowej do rzeki Biała Oksza w km od 19+380 do 21+670." 
  
 2.  
Materiały powinny być dostarczone w następującej liczbie egzemplarzy: 

- ilość egzemplarzy - 2 +  operat wodnoprawny na elektronicznym nośniku danych jako 

dokument tekstowy, zaś część graficzna operatu w postaci plików typu wektorowego lub 

rastrowego. 

3. 
Szczegółowe warunki zamówienia określa  wzór umowy (załącznik nr 3 do niniejszego 
pisma), i który jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego                                              
tj. www.bip.gminaklobuck.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”. 
 
4. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
71320000-7-  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
IV. Informacje dla wykonawcy: 
 
1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 21.11.2016r. o godz. 11:30. Ofertę proszę złożyć na 
załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1) wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2, 
w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Koperta powinna być 
oznaczona w następujący sposób:  
 

mailto:sekreteriat@gminaklobuck.pl
http://www.bip.gminaklobuck.pl/


Nazwa i adres Wykonawcy 
 

GMINA KŁOBUCK 
Oznaczenie sprawy RP.271.03.2016.LP 

Oferta na opracowanie aktualizacji operatu wodnoprawnego. 
Nie otwierać przed dniem: 21.11.2016r. 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/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html                    
gdzie również umieszczone są powiązane niniejszym ogłoszeniem następujące załączniki:  
zał. nr 1 - formularz ofertowy, 
zał. nr 2 - oświadczenie,  
zał. nr 3 - wzór umowy, 
Opis Przedmiotu Zamówienia. 
4.Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena zaproponowana przez Wykonawcę                         
w formularzu ofertowym. 
5.Zamawiający przewiduje, że termin wykonania zamówienia nastąpi od dnia podpisania 
umowy do dnia 16 grudnia 2016r. 
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. 
 
V. Wymagania zamawiającego: 
 
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą 
posiadającą wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. 
2.  Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcy zapoznanie z posiadanym przez 
Zamawiającego operatem wodnoprawnym wymagającym zaktualizowania. 
 
 
 
 
 
 

Podpisał: 
BURMISTRZ KŁOBUCKA 
Jerzy Zakrzewski 
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