
Ogłoszenie nr 500005486-N-2017 z dnia 27-07-2017 r.  

Kłobuck: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. 

Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA 

UMOWY -  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

nie  

Informacje dodatkowe:   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

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

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

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

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: 

„Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w 

Kłobucku”  

Numer referencyjny  IR.271.036.2017.LP  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  

Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy drogi 

wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego i aktualizacją kosztorysów. Zamawiający przewiduje, że na etapie 

realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. Zgodnie z regulacjami ustawowymi, 

rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem 

Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej potrzeby. Dlatego też, Zamawiający 



zastrzegając prawo opcji: 1) gwarantuje, że minimalny poziom zamówienia to opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy drogi wraz z 

mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku; 2) przewiduje możliwość 

zlecenia w ramach maksymalnego poziomu zamówienia następujących czynności: a) 

pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i zakłada do 5 

planowanych pobytów na budowie oraz do 3 nadzorów rysunkowych; b) jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku, gdy przed rozpoczęciem procedury 

przetargowej, dotyczącej robót budowlanych, wystąpi taka konieczność, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca ma obowiązek zaktualizować kosztorysy inwestorskie w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu przesłanym przez Zamawiającego za pomocą 

poczty elektronicznej lub faksu. Zamawiający przewiduje, że dokumentacja winna być 

opracowana w szczególności w podanym niżej zakresie: Dokumentacja projektowa powinna 

być wielobranżowa i powinna uwzględniać w szczególności budowę drogi, mostu, ciągu 

pieszo rowerowego, odwodnienia, oświetlenia, rozwiązania skrzyżowania ul. Sienkiewicza z 

ul. Hallera oraz rozwiązania ewentualnych kolizji. Uwaga! 1. Wykonawca winien uwzględnić 

w kosztach pełną obsługę geodezyjną. 2. 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 wymagających pozwolenia na 

budowę.  

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

74232200-6,  

74232230-5,  

71240000-2,  

71248000-8  

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  

Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

Zamówienie prowadzone jest w niniejszym trybie ze względu na fakt, iż w postępowaniu 

prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne 

oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  

„Projkons” Zakład Usługowo – Handlowy Jarosław Brymora,  ,  ul. J. Chełmońskiego 

13,  42-200,  Częstochowa,  kraj/woj. Polska 
 


