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Kłobuck: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa ciągów 
pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad 

rz. Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej”  
 
 

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:  Nadzór inwestorski nad realizacją robót 
budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w 
Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rz. Biała Oksza i budową całej infrastruktury 
towarzyszącej”  
Numer referencyjny  IR.271.022.2018.SN  
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:  
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad wykonaniem wszelkich robót budowlanych i 
instalacyjnych oraz towarzyszących dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 

mailto:sekretariat@gminaklobuck.pl
http://www.gminaklobuck.pl/


budowie ciągów pieszo – rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, 
kładki nad rzeką Biała Oksza oraz budową całej infrastruktury towarzyszącej.  
1. ze względu na fakt, że niniejsze zamówienie obejmuje nadzór nad wykonaniem robót przy typowym 
obiekcie liniowym, którego charakterystycznym parametrem jest długość, to w dokumentacji 
projektowej, na podstawie której realizowane będą roboty budowlane planowany zakres prac do 
wykonania został podzielony na pięć odcinków. 
Zakres robót związanych z budową ciągów pieszo–rowerowych, nad którymi inspektor nadzoru będzie 
sprawował nadzór, obejmuje między innymi:  
1) Odcinek I:  
• budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego z częściowym rozbiciem na ciąg pieszy i rowerowy (w 
obejściu kapliczki),  
• wymianę nawierzchni i barier na istniejącej kładce,  
• montaż obiektów małej architektury,  
• budowę oświetlenia terenu,  
• montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie oświetleniowym,  
• nasadzenie roślinności ozdobnej.  
2) Odcinek II:  
• budowę ciągu pieszo – rowerowego częściowo w śladzie istniejącej ścieżki tłuczniowej (z jej 
poszerzeniem) i miejscowym rozbiciem na ciąg pieszy i rowerowy,  
• budowę trawersu dla rowerzystów w istniejącej skarpie,  
• budowę oświetlenia terenu, • montaż elementów małej architektury,  
• wymianę przepustu na istniejącym rowie odwadniającym teren parku,  
• uzupełnienie nawierzchni ciągu pieszego przy dojściu do schodów,  
• montaż balustrady i poręczy wzdłuż istniejących schodów prowadzących do ul. Armii Krajowej,  
• wyznaczenie przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Armii Krajowej,  
• wykonanie nawierzchni z kostki granitowej.  
3) Odcinek IIa:  
• budowę oświetlenia terenu wzdłuż istniejącego ciągu pieszego.  
4) Odcinek III:  
• budowę ciągu pieszo – rowerowego częściowo w śladzie istniejącej ścieżki tłuczniowej (z jej 
poszerzeniem),  
• budowę oświetlenia terenu,  
• montaż elementów małej architektury,  
• zmianę lokalizacji słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej (własność 
Inwestora).  
5) Odcinek IV:  
• montaż elementów małej architektury pomiędzy ciągiem pieszym a rzeką Biała Oksza,  
• remont utwardzenia terenu.  
6) Odcinek V:  
• budowę kładki nad rzeką Biała Oksza prowadzącej z parku na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
• budowę poprzecznego ciągu pieszo-rowerowego – od ul. Zielonej do nowej kładki,  
• budowę utwardzenia terenu, 
• budowę oświetlenia wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów pieszo – rowerowych,  
• budowę ścieżki tłuczniowej dla pieszych wzdłuż prawego brzegu rzeki wraz z niezbędnym 
przepustem,  
• montaż elementów małej architektury  
• reprofilację terenu w obrębie nowej kładki,  
• budowę drenażu francuskiego na newralgicznych odcinkach ciągu pieszo – rowerowego,  
• nasadzenie roślinności ozdobnej.  
• wykonanie utwardzeń terenu z kostki granitowej.  
 
2 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do 
niniejszego pisma.  
 
3 Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby 
nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.  
 
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1  
Dodatkowe kody CPV:  
71310000-4,  



71520000-9  
 
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  art. 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:  
Uzasadnienie faktyczne: W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie, do wymaganego terminu 
składania ofert  nie wpłynęła żadna oferta.  
Uzasadnienie prawne:  
Zamówienie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki 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:  
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 
ZAMÓWIENIA:  
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy  
PRIMEX M. Łyszczarz,   
Al. Jana Pawła II 132,   
42-100,  Częstochowa,  kraj/woj. śląskie  
 


