
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
1. Zamawiający 
 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. świrki 5/7 
97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel. (0 -44) 647-51-72 , fax: (0-44) 647-09-98 
 
ogłasza przetarg nieograniczony poniŜej 60 000 euro na wykonanie: 
 

1. likwidacj ę barier architektonicznych w postaci brodzików w ła zienkach pokoi 
mieszkalnych 

2. rozbiórk ę ścianek działowych w pokojach mieszkalnych w budynku  Domu 
Pomocy Społecznej  

 
2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (CPV: Główny 45453000-7) : 
– Część I likwidacja barier architektonicznych w postaci brodzików w łazienkach pokoi 
mieszkalnych  
- Część II rozbiórka ścianek działowych w pokojach mieszkalnych  
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w siedzibie Domu Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ul. świrki 5/7, pok. Nr 18 (sekretariat) oraz na stronie 
internetowej www.piotrkow.pl/(BIP). 
4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków  
Zamówienia, a przede wszystkim : 
- spełniają warunki wymienione w SIWZ oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), 
– nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  
 - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
- sporządzą wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia z wyszczególnieniem 
dokumentów stwierdzających, Ŝe osoby te posiadają wymagane uprawnienia. W szczególności na 
stanowisku kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z zaświadczeniem o wpisie 
na listę członków samorządu zawodowego inŜynierów budownictwa uprawniającym do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
- którzy udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonane zamówienie 
- złoŜą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i wzorem umowy 
- posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
- posiadają doświadczenie z ostatnich 5 lat , a jeŜeli okres działalności jest krótszy, z tego okresu i 
załączą dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie (referencje) min 3. 
 - wykonają przedmiotowe zamówienie do 28.12.2006r. 
5.Oferenci mogą składać oferty dotyczące obydwu Części postępowania jak równieŜ dotyczące 
wyłącznie  
 Części I lub części II. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust.1 p. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1663 ) 
8.Kryteria wyboru oferty: 
–  Część I postępowania -Cena 100% , sposób oceny : Minimalizacja 
– Część II postępowania – Cena 100%, sposób oceny : Minimalizacja  
9. Do kontaktu z Oferentami upowaŜniona jest pani Małgorzata Podlewska 
tel. (0-44) 647-51-72 od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15 -ta. 
10. Oferty naleŜy złoŜyć w terminie do 01 grudnia 2006 roku do godz. 10.00 w pok. nr18 (sekretariat )  



11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 grudnia 2006 roku o godz. 10:15 w pok. Nr 18 (sekretariat ) 
12. Termin związania ofertą ; 30 dni od terminu składania ofert. 


