
 

GM.271.2.3.2018.A.S               Kluczbork, dnia 16.05.2018 r. 
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 
 

dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi pn. 
„Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży mostowej nad budową 

wiaduktu drogowego nad czynną linią kolejową w Ligocie Dolnej” 
  

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:  
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży mostowej nad 
budową wiaduktu drogowego nad czynną linią kolejową w Ligocie Dolnej w ramach 
zadania pn: „Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej 
DP 1321 O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap) 
 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży mostowej zgodnie  
z przepisami Prawa budowlanego nad niżej wymienionym obiektem mostowym :  
Jednoprzęsłowy wiadukt o rozpiętości w osiach podparcia 23,20 m o długości całkowitej 
płyty pomostu 24,10 m. Szerokość całkowita wiaduktu 11,22 m.  W przekroju poprzecznym 
jezdnia ma spadek dwustronny 2% i szerokość 2x3,25 m oraz pobocza 2x1,50 m co daje 
szerokość całkowitą w krawężnikach 9,5 m. Oś wiaduktu przecina się z osią linii kolejowej 
pod kątem 84°. Niweleta drogi na obiekcie została ukształtowana w łuku pionowym  
z wierzchołkiem w środku wiaduktu. Konstrukcję wiaduktu stanowi układ 12 
prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T wysokości wraz z nadbetonem 1,35 m.  
 
 

3. Wymagany terminy realizacji:  
Wymagany termin realizacji usługi: od dnia 01.08.2018 r. do dnia 30.04.2020 r. 
 
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100 %. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków: 
 - dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń.  
Do oferty należy załączyć kopie uprawnień oraz kopie zaświadczenia o przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów 
 

6. Oferty wraz z kopią uprawnień i kopią zaświadczenia o przynależności do Okręgowej 
Izby Inżynierów należy składać w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godz. 11.00  
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 pokój nr 135,  
w zamkniętej kopercie z napisem „Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego  
w branży mostowej nad budową wiaduktu drogowego nad czynną linią kolejową  
w Ligocie Dolnej”. 
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone 
po terminie zostaną odrzucone. 
 

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 11.10 w Urzędzie 
Miejskim w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 pokój nr 138.  

 

8. Osobami upoważnionymi do kontaktu jest: Jacek Śniady - tel. /77/ 418 27 58 

                                                                             
                                                                           /-/ Jarosław Kielar 

                                                                               Burmistrz Miasta Kluczborka 
    



 


