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SPZ.0114/31//2007                                                         
 

Referat Kultury, Sportu  
i Promocji Miasta 

                                                                                              W/M 
 

Referat Zamówień Publicznych tut. Urzędu uprzejmie informuje, Ŝe została wszczęta 
następująca procedura przetargowa. Proszę o umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej 
Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

 
 
 
SPZ.341/19-RIM/2007                                   

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
Urząd Miasta  
PasaŜ Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Tryb.  
 

Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I  
w Piotrkowie Trybunalskim 

 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45230000-8 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość 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 Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek 
Wykonawcy lub bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA  
Termin realizacji zamówienia: III kwartał 2008 roku 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:  
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wymagane są uprawnienia w zakresie 
wykonywanych robót. Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Dokumentacją 
Techniczną – Projektem Budowlanym oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót i Prawem Budowlanym: 



•••• ze stałą obsługą geodezyjną, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne 
uprawnienia geodezyjne – zapewnia wykonawca wraz z inwentaryzacja 
powykonawczą. 

•••• przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej  
w zakresie budowy dróg oraz instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych  
i kanalizacyjnych posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby 
InŜynierów Budownictwa. 

2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

3. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – 
udokumentują, Ŝe za okres 3 lat, a jeŜeli okres działalności jest krótszy to za ten okres 
osiągnęli obrót min  
3 mln zł za kaŜdy rok. 

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

5. zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 roboty budowlane o zakresie 
i złoŜoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu oraz wartości nie 
niŜszej niŜ 1,5 mln zł kaŜda. 

 
WADIUM 
18 tys zł  
 
KRYTERIA OCENY OFERT:  

• CENA – 100% 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10 pok. nr 317  
do dnia 28.06.2007 r. do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 28.06.2007 r. o godz. 09.30 pok. nr 317 
 
 TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą:  
30 dni  
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 
Osobami upowaŜnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marcin Anglart tel. 044 732-18-34 ul. 
Szkolna 28 pok.39 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Joanna Zając tel. 044 732-77-97  
ul. PasaŜ Rudowskiego 10 pok. 317. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa 
Faks: (022) 45 87 700 
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 

 
FORMULARZ ZP-300  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
Rodzaj zamówienia 
 

Roboty budowlane 
 

Publikacja obowiązkowa 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWA śNIONE DO KONTAKTÓW  

Nazwa: 
Urząd Miasta 

Adres pocztowy: 
ul. PasaŜ Rudowskiego 10 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

Piotrków Trybunalski 97-300 łódzkie 

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów: Telefon: 

Halina Biniek 044 7327796 

E-mail: Fax: 

h.biniek@piotrkow.pl 044 7327798 

Adresy internetowe 
Ogólny adres zamawiającego (URL): 

www.piotrkow.pl 

Adres profilu nabywcy (URL): 

 

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów (URL): 

 

Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem jak podano wyŜej dla osoby 
upowaŜnionej do kontaktów 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem jak podano 
wyŜej dla osoby upowaŜnionej do kontaktów 
 

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty naleŜy przesyłać na adres 
jak podano wyŜej dla osoby upowaŜnionej do kontaktów 
 



 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNO ŚCI  
 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa  
 
Przedmioty działalności : 
Ogólne usługi publiczne 
 
 
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających 
 

Nie  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I w Piotrkowie 
Trybunalskim 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub 
świadczenia usług 
 
(a) Roboty budowlane  
 

Wykonanie 
 
 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: 
 
Piotrków Trybunalski 
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: 
 

Zamówienia publicznego 
 
II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45230000-8 Przedmiotem zamówienia jest:  

Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I w Piotrkowie 
Trybunalskim.  

Zakres rzeczowy obejmuje ulice:  
1.ulica Sasanek od ulicy Liliowej do ulicy Zawilców,  
2.ulica Rusałki od nr 48 do ulicy ŚwieŜej,  
3.ulica ŚwieŜa od ulicy Sasanek do nr 26,  
4.ulica Liliowa od ulicy Sasanek do ulicy Rusałki,  
5.ulica Krokusów, 6.ulica Zawilców.  
 
I.Roboty drogowe  



1.Wykonanie nawierzchni wraz z obrzeŜami betonowymi klasy KR1 2038 [m2]; 
2.Wykonanie nawierzchni wraz z obrzeŜami betonowymi klasy KR2 4644 [m2]; 
3.Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej wraz z obrzeŜami betonowymi1175 
[m2]; 
 II.Budowa kanalizacji deszczowej  
1.UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur typu WIPRO Ø600-80 [mb], 
2.UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø400-
307,5 [mb];  
3.UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø315-
597,25 [mb];  
4.UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø250-12 
[mb];  
5.UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø200/5,9-
94 [mb];  
6.wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do posesji w liniach regulacyjnych ulicy z 
rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160/4,7-392 [mb]/80 [szt];  
7.Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do studzienek ściekowych z rur PVC SN8 
lity przekrój rury Ø200-142 [mb]/44 [kpl.];  
8.Wykonanie studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej systemowych PP lub PVC 
Ø400-4[kpl.];  
9.Wykonanie studni rewizyjnych Ŝelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1000-27 [kpl.]; 
10.Wykonanie studni rewizyjnych Ŝelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1400-1 [kpl.]; 
11.Wykonanie studzienek ściekowych betonowych z osadnikiem Ø500-44 [kpl.];  
III.Roboty towarzyszące (przygotowawcze, ziemne)  
-roboty pomiarowe liniowe,  
-rozebranie istniejącej nawierzchni,  
-roboty ziemne,  
-zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci, 
-regulacja istniejącej armatury,  
-oznakowanie ulic;  
Ponadto wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do: -zapewnienia 
pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny, -
przeprowadzenie kamerą inspekcyjną inspekcji kanału deszczowego po jego ułoŜeniu oraz 
dołączenie raportu do dokumentacji odbiorowej (koszt ułoŜenia kanałów deszczowych 
wycenić wraz z ceną ich inspekcji).  
 
II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 
 
1)oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2, w 
przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa kaŜdy z nich; 
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących 
wspólnie odpis składa kaŜdy z nich;  
3)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜnego zaświadczenia 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów 
występujących wspólnie informację składa kaŜdy z nich; 
 4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 



przed upływem terminu składania ofert - w przypadku wykonawcy będącego podmiotem 
zbiorowym w rozumieniu ustawy z dn. 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W przypadku podmiotów występujących 
wspólnie informacje składa kaŜdy z nich;  
5)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 
podmiotów występujących wspólnie zaświadczenia składa kaŜdy z nich;  
6) wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia -wg załącznika nr 4, dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby wymienione w załączniku 
nr 4;  
7) wykaz prac wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres działalności jest krótszy to 
za ten okres, co najmniej 3 roboty budowlane o zakresie i złoŜoności porównywalnej z 
przedmiotem niniejszego przetargu oraz wartości nie niŜszej niŜ 1,5 mln zł kaŜda - 
załącznik nr 5;  
8)dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca wykonał, wykazane w załączniku nr 5 roboty 
z naleŜytą starannością (referencje lub protokoły odbioru);  
9)sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz 
zobowiązania i naleŜności - za okres 3 lat, a jeŜeli okres działalności jest krótszy to za ten 
okres osiągnęli obrót min 3 mln zł za kaŜdy rok;  
10)jeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2,4,5, składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, Ŝe: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c. 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu;  
11)jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i 10 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, wlaściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju,w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania;  
 
II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy) 

Glówny przedmiot 45.23.00.00-8  

Dodatkowe przedmioty   
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej 
 

Nie  
 
II.1.9) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej 
 

Nie  



 
II.2) WIELKO ŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA  
 
Całkowita wielkość lub zakres 
 
Zakres rzeczowy obejmuje ulice:  
1.ulica Sasanek od ulicy Liliowej do ulicy Zawilców,  
2.ulica Rusałki od nr 48 do ulicy ŚwieŜej,  
3.ulica ŚwieŜa od ulicy Sasanek do nr 26,  
4.ulica Liliowa od ulicy Sasanek do ulicy Rusałki,  
5.ulica Krokusów, 
6.ulica Zawilców. 
I.Roboty drogowe  
1.Wykonanie nawierzchni wraz z obrzeŜami betonowymi klasy KR12038 [m2]; 
2.Wykonanie nawierzchni wraz z obrzeŜami betonowymi klasy KR24644 [m2]; 
3.Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej wraz z obrzeŜami betonowymi 1175 
[m2];  
II.Budowa kanalizacji deszczowej;  
1.UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur typu WIPRO Ø600- 80 [mb]; 
2.UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø400-
307,5 [mb];  
3.UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø315-
597,25 [mb];  
4.UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø250-12 
[mb];  
5.UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø200/5,9-
94 [mb];  
6.Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do posesji w liniach regulacyjnych ulicy z 
rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160/4,7-392 [mb]/80 [szt];  
7.Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do studzienek ściekowych z rur PVC SN8 
lity przekrój rury Ø200-142 [mb]/44 [kpl.];  
8.Wykonanie studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej systemowych PP lub PVC 
Ø400-4 [kpl.]; 
9.Wykonanie studni rewizyjnych Ŝelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1000-27 [kpl.]; 
10.Wykonanie studni rewizyjnych Ŝelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1400-1 [kpl.]; 
11.Wykonanie studzienek ściekowych betonowych z osadnikiem Ø500-44 [kpl.];  
III.Roboty towarzyszące (przygotowawcze, ziemne)  
-roboty pomiarowe liniowe,  
-rozebranie istniejącej nawierzchni,  
-roboty ziemne,  
-zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci,  
-regulacja istniejącej armatury,  
-oznakowanie ulic;  
 
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  
 

PoŜądany  
 
Okres w miesiącach: 14  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  



 
Informacja na temat wadium 
 
18 tys zł  
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU  
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I 
FORMALNO ŚCI NIEZB ĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE,  
FINANSOWE I TECHNICZNE  
 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy): 
 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
1.posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wymagane są uprawnienia w zakresie 
wykonywanych robót. Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Dokumentacją 
Techniczną - Projektem Budowlanym oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót i Prawem Budowlanym:  
-ze stałą obsługą geodezyjną, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia 
geodezyjne - zapewnia wykonawca wraz z inwentaryzacja powykonawczą.  
-przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowy dróg oraz 
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadające aktualne 
zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa.  
2.posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
3.znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - udokumentują, 
Ŝe za okres 3 lat, a jeŜeli okres działalności jest krótszy to za ten okres osiągnęli obrót min 3 
mln zł za kaŜdy rok.  
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień 
publicznych.  
5.zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 roboty budowlane o zakresie i 
złoŜoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu oraz wartości nie niŜszej 
niŜ 1,5 mln zł kaŜda.  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: -przy dokonaniu oceny 
spełnianiu warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: \spełnia albo nie spełnia\, -
niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona. Ocena spełniania 
powyŜszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w 
ofercie. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych wezwie Wykonawcę, który w wyznaczonym terminie nie złoŜył 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do 
uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeśli ich nie uzupełnienie 
skutkowałoby uniewaŜnieniem postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania 
Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą.  
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy): 
 



1.wypełniony formularz oferty, według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia - wg załącznika nr 1,  
2.wypełnione kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów 
robót, 3.kopię dowodu wniesienia/wpłacenia wadium (w wysokości 18 tyś zł),  
4.umowę regulującą współdziałanie podmiotów występujących wspólnie (spółka jawna, 
konsorcjum),  
5.oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2, w 
przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa kaŜdy z nich, 
6.aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących 
wspólnie odpis składa kaŜdy z nich,  
7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜnego zaświadczenia 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów 
występujących wspólnie informację składa kaŜdy z nich.  
8.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert - w przypadku wykonawcy będącego podmiotem 
zbiorowym w rozumieniu ustawy z dn. 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W przypadku podmiotów występujących 
wspólnie informacje składa kaŜdy z nich.  
9.aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 
podmiotów występujących wspólnie zaświadczenia składa kaŜdy z nich.  
10.wykaz podwykonawców z podaniem części zamówienia, które będą realizować - wg 
załącznika nr 3,  
11.wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia -wg załącznika nr 4, 
12.dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby wymienione 
w załączniku nr 4,  
13.wykaz prac wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres działalności jest krótszy 
to za ten okres, co najmniej 3 roboty budowlane o zakresie i złoŜoności porównywalnej z 
przedmiotem niniejszego przetargu oraz wartości nie niŜszej niŜ 1,5 mln zł kaŜda - 
załącznik nr 5,  
14.dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca wykonał, wykazane w załączniku nr 5 roboty 
z naleŜytą starannością (referencje lub protokoły odbioru),  
15.sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz 
zobowiązania i naleŜności - za okres 3 lat, a jeŜeli okres działalności jest krótszy to za ten 
okres osiągnęli obrót min 3 mln zł za kaŜdy rok.  
16.w przypadku gdy oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. Nr 
47, poz. 211 z późn. zm.), oferent moŜe zastrzec, Ŝe nie mogą być one udostępniane poprzez 
złoŜenie wypełnionego oświadczenia -załącznik nr 6. JeŜeli oferta nie zawiera takich 



informacji oświadczenia nie naleŜy załączać do oferty.  
17.jeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6,8,9, składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, Ŝe: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c. 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.  
18.jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 i 17 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, wlaściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

Przetarg nieograniczony 
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli 
dotyczy) 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
 
NajniŜsza cena  
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 
 

Nie  
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (JeŜeli 
dotyczy) 
 
www.piotrkow.pl  
 
Opłata 20.00 Waluta PLN  
 
Warunki i sposób płatności: 
 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, PasaŜ Rudowskiego 10, pokój 
nr 317,cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek 
Wykonawcy lub bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl  
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umoŜliwiaj ący przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeŜeli dotyczy) 
 



IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 
 
Data: 28/06/2007  
 
Godzina: 09:00  
 
IV.3.4) Języki, w których moŜna sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
oferty 
 
polski 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą 
 
okres w dniach: 30  
 
IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 
 
Data: 28/06/2007  
 
Godzina: 09:30  
 
Miejsce 
 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10 pok. nr 317  
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE 
 
VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOW ANEGO ZE ŚRODKÓW 
UNII EUROPEJSKIEJ  
 

Nie  
 
 
 
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE  
   

 
 
 
Ogłoszenie wysłane przez:  
Urz±d Miasta 
ul. PasaŜ Rudowskiego 
97-300 Piotrków Trybunalski 
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-300  
nazwane przez zamawiaj±cego:Budowa ulic wraz z kanalizacj± deszczow± na osiedlu 
Jeziorna I w Piotrkowie Trybunalskim  

Twoje ogłoszenie zostało wysłane do Urz ędu Zamówie ń Publicznych 
w dniu: 2007-05-24 o godzinie: 13:40  

i zarejestrowane pod numerem 51713/2007 


