
Ogłoszenie nr 96789 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.  

Kłobuck: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy 

oświetlenia odcinka ul. Pogodnej w Kłobucku” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak  

Numer ogłoszenia: 525291-N-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 

nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  

nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłobuck, krajowy numer identyfikacyjny 

15139827300000, ul. ul. 11 Listopada  6, 42100   Kłobuck, państwo Polska, woj. 

śląskie, tel. 343 100 150, faks 343 172 661, e-mail sekretariat@gminaklobuck.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.gminaklobuck.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania 

zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli 

zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie 

informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli 

zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w 

sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

 

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d3d9a1a0-a2d8-49a7-8673-5a65e8001311&path=2017%5c06%5c20170614%5c96789_2017.html
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d3d9a1a0-a2d8-49a7-8673-5a65e8001311&path=2017%5c06%5c20170614%5c96789_2017.html
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d3d9a1a0-a2d8-49a7-8673-5a65e8001311&path=2017%5c06%5c20170614%5c96789_2017.html


Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. 

Pogodnej w Kłobucku” 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

IR.271.028.2017.LP 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy oświetlenia odcinka ul. Pogodnej w 

Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zamawiający przewiduje, że 

dokumentacja winna być opracowana w szczególności w podanym niżej zakresie: 1) 

Opracowanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) 

oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia odcinka ulicy Pogodnej w Kłobucku”. 

Fragment ulicy, który objęty będzie zamówieniem, to: - odcinek ul. Pogodnej od 

ostatniego słupa z lampą do skrzyżowania ul. Pogodnej z ul. Wojska Polskiego o 

szacunkowej dł. ok 800,0 m, wraz ze skrzyżowaniem ul. Pogodnej z ul. Wojska 

Polskiego, 2) Dobór słupów oświetleniowych – tj. ich liczba, parametry, miejsce 

posadowienia, itp.; 3) Dobór opraw oświetleniowych – Zamawiający przewiduje 

zastosowanie opraw typu LED. Do zadań Wykonawcy należeć będzie uzyskanie 

niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań i zatwierdzeń 

umożliwiających kompleksową realizację inwestycji oraz umożliwiających 

Zamawiającemu możliwość rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym trybie, 

przewidzianym przez Prawo Budowlane. W przypadku kolizji z urządzeniami 

infrastruktury technicznej należy dokonać uzgodnień z właścicielami bądź gestorami 

tych urządzeń. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7 

Dodatkowe kody CPV: 71240000-2, 71248000-8,  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione tak  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

Artykuł 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p. W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym 

terminie tj. do dnia 13.06.2017 r., godz. 11:30:59 nie wpłynęła żadna oferta. 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  



Wartość bez VAT 

Waluta 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami 

Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 

udzielenie:  

nie  

,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI 

ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy  

Oferta z najniższą ceną/kosztem  

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  

Waluta:  

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE 

NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 

ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, 

dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  



 

 


