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Kłobuck, dnia 13.06.2018 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 i 7 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:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa Otwartej Strefy 

Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie” w szczególności: 

1) montaż urządzeń siłowni zewnętrznej; 

              - wioślarz; 

              - orbitrek eliptyczny; 

              - wyciskanie siedząc oraz wyciąg górny; 

              - wahadło oraz twister; 

              - ławka oraz stepper; 

              - drabinka oraz podciąg nóg. 

2)  montaż urządzeń edukayjno-rekreacyjnych; 

              - stół do ping – ponga; 

              - stół do gry w szachy. 

3)  montaż urządzeń sprawnościowych; 

              - linarium; 

              - trampolina; 

              - poligon sprawnościowy; 

              - huśtawka bocianie gniazdo. 

4)  wykonanie nawierzchni tłuczniowej; 

5)  wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych; 

6)  montaż nowych elementów  małej architektury; 

              -  ławki 4 szt.; 

              -  kosze na śmieci 3 szt.; 

              -  stojak na rowery 1 szt.; 

7)  wykonanie ogrodzenia placu zabaw; 

8)  nasadzenia zieleni ozdobnej; 

              - tawuła japońska; 

              - żurawka; 

              - żywotnik zachodni; 
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           - pęcherznica kalinoslistna; 

           - trzmielina Fortune’a; 

           - dereń biały; 

           - lipa srebrzysta; 

           - ściółkowanie; 

           - nawierzchnia trawiasta.  

9)  wykonanie ścieżki o nawierzchni tłuczniowej; 

 

Inspektor pełniąc czynności inspektora nadzoru działa na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane, natomiast szczegółowe obowiązki Inspektora zapisane są we wzorze umowy stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  

 

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową, w skład której wchodzą projekt budowlany, 

specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (po uprzednim 

umówieniu dokumentacja projektowa do wglądu dostępna jest w siedzibie zamawiającego), natomiast 

w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Zamawiającego http://bip.gminaklobuck.pl w zakładce 

„zamówienia publiczne”. 

 

4. Informacje dla Wykonawcy:  

 

1) Termin złożenia oferty do dnia 20.06.2018 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.271.039.2018.KB 

Oferta na usługę pn.: 

„Nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie” 

 

Nie otwierać przed dniem: 20.06.2018 r. godz. 11:30 „ 

 

  

3) Otwarcie ofert będzie miało miejsce na Sali sesyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku, w tym samym dniu 

o godzinie 11:30. 

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

5) Całe postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gminaklobuck.pl 

w zakładce Zamówienia Publiczne, gdzie również umieszczone są powiązane niniejszym ogłoszeniem 

następujące załączniki:  

- zał. nr 1 – formularz ofertowy,  

- zał. nr 2 – wzór umowy,  

- zał. nr 3 – projekt budowlany,  

- zał. nr 4 – STWiORB,  

- zał. nr 5 – przedmiar robót. 

 

6) Termin pracy Inspektora określa się na okres od dnia podpisania umowy do planowanego terminu zakończenia 

określonego na dzień 24.08. 2018 r.  

 

7) Warunki płatności: jedna faktura, płatna po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu odbioru 

przez Zamawiającego. Przewiduje się ryczałtową formę rozliczenia zadania.  
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8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodów, które uzna za istotne. 

Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego. 

 

  

 

5. Ochrona danych osobowych 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”), Zamawiający informuje Wykonawców o zasadach przetwarzania Państwa  danych osobowych 

oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.  

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku jest: 

Burmistrz Kłobucka, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck. 

2)  Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania waszych danych osobowych w zakresie 

działania Urzędu Miejskiego w Kłobucku, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku za pomocą 

adresów e-mail iod@gminaklobuck.pl lub kuba@eduodo.pl. 

3) Administrator danych osobowych – Burmistrz Kłobucka - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4)  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a)  udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji; 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym;   

c)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kłobuck; 

d)  w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 

UWAGA:  

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. 
 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 6.4 odbiorcami Państwa danych 

osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;   

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kłobuck przetwarzają 

dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kłobucka. 

 

UWAGA: 

Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 

 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6.4, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu  następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

               c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, 

gdy: 

      - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

mailto:iod@gminaklobuck.pl


Oznaczenie sprawy : IR.271.039.2018.KB 
IR.KW-0325/18 
                                    

 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

     - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

     - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów  

prawa; 

 d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 

ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

                   e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki 

 - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

                  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

                    f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych 

na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.  

           8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

10) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Kłobucku 

Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

11) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Państwa  danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

12) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

13) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

  

6. Wymagania Zamawiającego: 

1) Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności   konstrukcyjno – budowlanej w zakresie 

umożliwiającym wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające 

im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające 

do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 

z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.65).   
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2) Po stronie Wykonawcy pozostają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

3) Nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoba przewidziana do wykonania 

zamówienia posiada kreślone odrębnymi przepisami uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych 

oraz że należy do Izby Samorządu Zawodowego. 

 

4) Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

- Barbara Klimza – tel. 34 310 01 82, 

W ramach informacji telefonicznych Zamawiający nie udziela jedynie informacji o charakterze 

organizacyjnym.  

 

5) Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcy dokonania wizji w terenie. 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. formularz ofertowy, 

2. wzór umowy, 

3. projekt budowlany, 

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

5. przedmiar robót. 

 
Otrzymują: 

1. Adresat  

2. a/a 

 


