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Kłobuck, dn. 09.12.2016 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

I. 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

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 i 7 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. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami
projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ulic M. Cielebana i Srebrnej
w Kłobucku”.
Fragment ulic, który objęty będzie zamówieniem, to:
- odcinek ul. M. Cielebana od skrzyżowania z ul. Szkolną do końca zabudowań zlokalizowanych o
szacunkowej dł 250 m.
- odcinek ul. Srebrnej od skrzyżowania z ul. Cielebana do końca zabudowań o szacunkowej dł 230 m.
W celu lepszego zobrazowania zakresu prac projektowych, odcinki ulic, na których planuje się budowę
oświetlenia przedstawiono na załączniku graficznym.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji,
opracowań i zatwierdzeń umożliwiających kompleksową realizację inwestycji oraz umożliwiających
Zamawiającemu zgłoszenie odpowiedniemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę.
2. Dokumentacja powinna spełniać odpowiednio, następujące wymagania:
1) zgodności z przepisami ustawy Prawa budowlane;
2) zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
3) zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
4) zgodności z wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz realizacja sieci elektroenergetycznych,
według obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A.
3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego należy między innymi:
1) uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji rozwiązań projektowych,
2) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, sprawdzeń projektu budowlano-wykonawczego, w tym
uzyskanie z TAURON Dystrybucja S.A. warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej,
3) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych,
4) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
poszerzonego o zakres wskazany we wzorze umowy.
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4.

Materiały, w odniesieniu do każdej z dokumentacji, powinny być dostarczone w następującej liczbie
egzemplarzy:
- 5 egz. projektu budowlanego oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc
lub *.pdf,
- 2 egz. STWiORB oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf,
- 1 egz. przedmiarów oraz jeden egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub
*.pdf oraz *.ath,
- 1 egz. kosztorysu inwestorskiego oraz jeden egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem
*.doc lub *.pdf,
- 1 egz. mapy syt.- wys. w skali 1:500 do celów projektowych.

5. Szczegółowe warunki zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do niniejszego pisma), i który jest
dostępny na stronie internetowej zamawiającego.
6. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

IV. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6, na załączonym
druku (załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym), w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być
oznaczona w następujący sposób:
Nazwa i adres Wykonawcy

GMINA KŁOBUCK
Oznaczenie sprawy IR.271.074.2016.SN
Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej „Budowa
oświetlenia ulicznego na odcinku ul. M. Cielebana i ul. Srebrnej
w Kłobucku”
Nie otwierać przed dniem: 21.12.2016 godz. 11:30

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 – załącznik graficzny.

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 do dnia 29.04.2017 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.

Oznaczenie sprawy IR.271.074.2016.SN
IR.KW-0789/16

V. 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
2) Po stronie Wykonawcy pozostają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii stosownych uprawnień
projektanta oraz zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego a także wszystkich
dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
4) Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcy dokonania wizji w terenie.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

załączniki do pisma:
1. formularz ofertowy

