
URZĄD MIASTA  
PASAś RUDOWSKIEGO 10  
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA: 
Dokonanie aktualizacji wniosku aplikacyjnego dla Pr ojektu:  
 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
w ramach projektu Funduszu Spójno ści    
nr 2004/PL/16/C/PE/033 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej zostanie sporządzona wg najnowszych, proceduralnych wytycznych 
Funduszu Spójności i polegać będzie na: 

− aktualizacji harmonogramu realizacji, 
− dokonaniu analizy ekonomiczno – finansowej przedsięwzięcia w oparciu o bieŜące dane wraz z 

wyliczeniem poziomu dofinansowania zgodnie z nową metodyką,  
− wypełnieniu nowego formularza wniosku; 
−  

Zaktualizowany wniosek zostanie sporządzony w formie papierowej: 
− 5 egzemplarzy w wersji polskiej, 
− 1 egzemplarz w wersji angielskiej, 

oraz w formie elektronicznej (cześć opisowa - MS Word, część obliczeniowa – MS Excel) zawierającej wersje 
w języku  polskim i angielskim. 
Do wniosku Wykonawca dołączy przeprowadzoną analizę ekonomiczno – finansową przedsięwzięcia wraz z 
podaniem źródeł i metodyki w formie papierowej i elektronicznej. 
 
Wykonawca zrealizuje zamówienie: 

• z zastosowaniem przepisów prawa polskiego, z uwzględnieniem w szczególności: 
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  

z 2006 r.  Dz. U. Nr 129 poz. 902, z późniejszymi zmianami), 
- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019, z 

późniejszymi zmianami),  
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 w sprawie warunków jakie naleŜy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 130 z 2004, poz. 1087), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków jakie naleŜy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2004, poz. 984), 

• z zastosowaniem prawa wspólnotowego, w szczególności: 
- Rozporządzenie Rady WE nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego Fundusz Spójności,  
- Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności,  

- Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych  
i prywatnych przedsięwzięć na środowisko naturalne zmieniona Dyrektywami 97/11/WE/ oraz 
2003/35/WE, 

z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących metodologii przeprowadzania analizy kosztów – korzyści dla 
projektów, które zostały uzgodnione pomiędzy Komisją Europejską a Państwami Członkowskimi. 

 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert częściowych. 
 
OFERTY WARIANTOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
 
TRYB: 
Przetarg nieograniczony. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pokój nr 317,  
cena: 20 zł płatne w kasie Urz ędu Miasta przy osobistym odbiorze SIWZ lub na wnios ek Wykonawcy za 
zaliczeniem pocztowym lub bezpłatnie ze strony internetowej  www.piotrkow.pl 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia: do 23.02.2007. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 



zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
- posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich); 
- nie zalegają z uiszczaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz z zapłatą naleŜności z tytułu składek 
na ubezpieczenie społeczne.; 
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym,  
i  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. m. in. posiadać doświadczenie  
dla pozyskania funduszy dla co najmniej jednego Projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej  
o wartości robót  nie mniejszej niŜ 10.000.000 euro; 
- wykonać  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usługi   polegające na opracowaniu wniosku o 
dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności /ISPA z zakresu gospodarki wodno ściekowej, w tym 
jeden o wartości nie mniejszej niŜ 25 000 000 euro, zatwierdzonego przez NFOŚIGW.   
 
WADIUM: 
1.500 PLN 
 
KRYTERIA OCENY OFERT: 
Cena  – 100% 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 24.01.2007r. do godz. 9.00 
Otwarcie ofert w dniu 24.01.2007r. o godz. 10:00 pok. nr 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
30 dni 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 

- w sprawach dotycz ących przedmiotu zamówienia :  
Marta Kowalska,  tel. 044 732-18-62, Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 pok. 17, 
- w sprawach dotycz ących procedury przetargowej :  
Iwona Urbańczyk tel. 044 732-77-97, Piotrków Trybunalski, PasaŜ Rudowskiego 10 pok. 317. 

 
 


