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Referat Kultury, Sportu  
i Promocji Miasta 
w/m  

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA  
PASAś RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA: 
Roboty remontowe na dachu budynku Urz ędu Miasta w Piotrkowie Tryb., przy ulicy 
Szkolnej 28 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45410000-4 CPV 45261200-6 
Zakres rzeczowy obejmuje:  
Zakres robót: 

1. Rozebranie pokrycia dachowego z papy asfaltowej, 

2. Reperacja podłoŜa cementowego z zatarciem " na ostro"  Przyjęto 50% 

powierzchni dachu, 

3. Oczyszczenie, zagruntowanie podłoŜa i  dwuwarstwowe pokrycie dachu 

papą termozgrzewalną, 

4. Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy kominach 

wentylacyjnych i budynku naczynia wzbiorczego, 

5. Naprawa obróbek blacharskich , wyprostowanie i lutowanie po zerwaniu 

pokrycia papowego.  Przyjęto 30% naprawy, 

6. Oczyszczenie szczotkami, zmycie wodą powierzchni czapek betonowych, 

zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń, przetarcie powierzchni czapek 

betonowych, 

7. Jak wyŜej lecz powierzchni tynków na kominach i ścianach budynku 

naczynia wzbiorczego, 

8. Dorobienie (nietypowe) i montaŜ siatek z PCV z obramowaniem na 

bocznych wlotach kanałów  na kominach wentylacyjnych, 



9. Przegląd instalacji odgromowej, wymiana odcinków zuŜytych, napręŜenie 

zwodów, zakonserwowanie smarem zwodów i złączy, 

10. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar), 

11. Dwuwarstwowe izolacje czapek kominowych za pomocą emulsji asfaltowej, 

12. Wykonanie rynien drewnianych do usunięcia rozebranego pokrycia 

papowego z powierzchni dachu, 

13. Ustawienie rynny drewnianej, 

14. Rozebranie rynny drewnianej, 

15. Utylizacja odpadów papowych z transportem na odległość 150 km (okolice 

Warszawy). 

Wykonawca na wykonanie robót zobowi ązuje si ę udzieli ć 5 lat gwarancji, licz ąc od 
dnia odbioru robót. 
 

OFERTY CZĘŚCIOWE: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

2 miesiące od dnia podpisania umowy 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pokój 
317 

Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 

Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek 
wykonawcy. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu: 
1)  Posiada ć uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub 

czynno ści, je Ŝeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy 
zobowi ązani s ą przedło Ŝyć następujące dokumenty : 
a) 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; 

2) Posiada ć niezbędną wiedz ę i doświadczenie oraz dysponowa ć potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówie nia. W 
szczególno ści wykonawca musi spełnia ć następujące warunki: 
a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 



w tym okresie, co najmniej trzy prace odpowiadające rodzajem i wartością  
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o 
wartości nie mniejszej niŜ 60.000,00 zł brutto kaŜda; 

b) wskazać osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez 
nich czynności,  

c) wskazać podstawowy i niezbędny sprzęt przewidziany do wykonania 
przedmiotowego zamówienia – sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót: 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy 
zobowi ązani s ą przedło Ŝyć następujące dokumenty : 
a) wykaz wykonanych trzech zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o wartości 60.000 PLN brutto kaŜda, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W celu 
potwierdzenia, iŜ zamówienia zostały wykonane naleŜycie naleŜy dołączyć 
protokoły odbioru końcowego usług lub referencje - wg zał ącznika nr 5 ; 

b) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz dokumentami potwierdzającymi 
posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa 
– wg zał ącznika nr 4 ; 

3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty:  
a) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg zał ącznika nr 6  

4) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo 
zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty:  
a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie            

art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp. - wg zał ącznika nr 3 ; 
 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania 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 
odrzuconą. 

Ocena spełniania powyŜszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń  
lub dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złoŜyli 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania; oświadczenia lub 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 



wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu wyznaczonym 
przez zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w 
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uwaŜa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 
23.06.2008 r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 23.06.2008 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Tadeusz Tazbir, tel. 044 732-18-
34  
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ewa Filipczak, tel. 044 732-77-97  

 

 

 
 
 
 


