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Kłobuck, dnia 11.09.2017 r. 

 
 
Wszyscy Wykonawcy 
 

 
Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych 

 

1. 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 
strona internetowa zamawiającego: http://bip.gminaklobuck.pl 

 

2. Podstawa udzielenia zamówienia: 
1) art. 4 pkt 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”; 

2) § 6 Zarządzenia Nr 3/ZPI/2010 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r. w sprawie: regulaminu 
udzielania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 

 
3. Przedmiot zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni 
zewnętrznej na wydzielonej części działki nr 599/3 w miejscowości Lgota, ul. Południowa. 
 

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
-obiekty rekreacyjne – CPV 45212140-09 
-wyposażenie parków i placów zabaw - CPV 43325000-7 

 
Siłownia napowietrzna powinna zawierać następujące elementy: 
a) urządzenie dwufunkcyjne zamontowane na jednym panelu – rower i jeździec; 
b) urządzenie dwufunkcyjne zamontowane na jednym panelu – surfer – wahadło i biegacz – 

piechur; 
c) urządzenie dwufunkcyjne zamontowane na jednym panelu - orbitrek eliptyczny i trenażer nóg i 

rąk – narty biegówki; 
d) urządzenie dwufunkcyjne zamontowane na jednym panelu motyl i wioślarz 
e) urządzenie dwufunkcyjne zamontowane na jednym panelu – twister i stepper. 
 

2) Dokumentacja powinna zawierać: 
a) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego niezbędnymi dla uszczegółowienia  

sposobu wykonania robót; 
 b)  kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem; 
 c)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 
3) Do obowiązków Wykonawcy w  ramach wynagrodzenia umownego należy również: 

a)  uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań projektowych; 
b)  uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii itp.; 
c)  uzyskanie mapy do celów projektowych; 
d)  sporządzenie wniosku zgłaszającego wykonanie robót budowlanych. 

 
Uwaga : działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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4) Dokumentacja powinna spełniać odpowiednio następujące wymagania: 

a)  zgodności z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wydanych na jego podstawie, 
b) 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,  

c) 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, 

d)  stanowić podstawę do skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
 

5) Materiały powinny być dostarczone w następującej ilości egz.: 
a)  projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego - 4 egz. wersja papierowa 
b)  przedmiar robót - 2 egz. wersja papierowa 
c)  kosztorys inwestorski - 2 egz. wersja papierowa 
d)  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz. wersja papierowa 
e)  wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
f) elektroniczna wersja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (format: *.doc, rysunki w formacie   
    *.pdf) – 1 egz. nośnik CD lub DVD 

 
 

4.  Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, a w szczególności: 
 

Wykonawca opisze w dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, urządzenia i inne 
wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej dokumentacji.  

Informacje w zakresie technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru materiałów 
i urządzeń, zawarte w dokumentacji projektowej powinny określać przedmiot umowy o roboty 
budowlane bez używania nazw własnych, patentów, znaków towarowych i nazw producentów 
a poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne dane. 

Wykonawca zobowiązuje się stosować w dokumentacji optymalne rozwiązania konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania właściwych standardów. W rozwiązaniach projektowych 
będą zastosowane wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego  

 
5. Informacje dla Wykonawcy:  

 
1) Termin złożenia oferty do dnia 18.09.2017 r. do godz. 11:00. 
2) 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.271.051.2017.LP 

 
Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni 

zewnętrznej na wydzielonej części działki nr 599/3 w miejscowości Lgota,             
ul. Południowa 

 

Nie otwierać przed dniem:   18.09.2017 r. godz. 11:30 
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3) Otwarcie ofert będzie miało miejsce  w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku, w tym samym dniu o 
godzinie 11:30. 
 

4) Całe postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.gminaklobuck.pl w zakładce: Zamówienia publiczne, gdzie również umieszczone są 
powiązane z niniejszym ogłoszeniem następujące załączniki:  - załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy, - 
załącznik nr 2 tj. wzór umowy,  - załącznik nr 3 tj. załącznik graficzny. 
 

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

6) 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 31.10.2017 r.  
 

7) Warunki płatności: jedna faktura, płatna po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu odbioru przez 
Zamawiającego. Przewiduje się ryczałtową formę rozliczenia zadania.  
 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodów, które uzna za 
istotne. Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego.  

 
9) Szczegółowe warunki zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do niniejszego pisma), który 

jest również dostępny na stronie internetowej zamawiającego. 
 

 
 

6. Wymagania Zamawiającego:  
 

1) Po stronie Wykonawcy pozostają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
2) Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcy dokonania wizji w terenie. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami 
posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji 
projektowej. 
Nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające, że osoby przewidziane do wykonania dokumentacji projektowej posiadają 
określone odrębnymi przepisami uprawnienia do projektowania oraz, że należą do izby samorządu 
zawodowego. 

 
 
 
 
 
załączniki do pisma: 
1. formularz ofertowy, 
2. wzór umowy, 
3. załącznik graficzny, 
 

Burmistrz Kłobucka 
Jerzy Zakrzewski 

http://www.bip.gminaklobuck.pl/

