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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
PASAś RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:  
Przetarg nieograniczony 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA B ĘDZIE SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  
www.piotrkow.pl 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO ŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA:  
1.Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych we wsi Doły Brzeskie, Gmina Grabica.  
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45000000-7, 45220000-6, 45112320-4, 45222110-3 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) prace przygotowawcze: 

- roboty pomiarowe w terenie, 
- uszczelnienie terenu wokół studni odgazowania, 
- ustawienie kręgów betonowych na studniach odgazowania, 
- budowę 2 studni odgazowujących wg załączonego (do projektu umowy) schematu ich 

wykonania  i wskazanej lokalizacji przez Zamawiającego, 
2) rekultywację techniczną: 

- wykonanie nasypów wierzchowiny, 
- wykonanie nasypu wjazdu na wierzchowinę,  

3) rekultywację biologiczną: 
- okrycie wierzchowiny składowiska warstwą ziemi urodzajnej, 
- okryciem skarp warstwą ziemi urodzajnej, 
- zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne na wierzchowinie i skarpach, 
- zabiegi agrotechniczne na terenach: placu manewrowego, wjazdu, terenu 

wykorzystywanego na część socjalną, 
4) roboty rozbiórkowe istniejących obiektów budowlanych i uzbrojenia. 
Zamówieniem obj ęte jest równie Ŝ: 

- prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej  (w trakcie realizacji 
umowy), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002 r. w 
sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 
odpadów (Dz. U. z 2002 r., Nr 220, poz. 1858), 

- przyjmowanie odpadów na składowisko odpadów przewidzianych do odzysku metodą R14 – 
inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, celem 
wykorzystania ich do rekultywacji, wskazanych w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego 
Nr RO.VI-AB-6620/8/1/2008 z dnia 10.08.2008 r., (w załączeniu) oraz prowadzenie ich 
ewidencji jakościowej i ilościowej zgodnie z przepisami  ochrony środowiska, 

- wystawianie Kart Przyjęcia Odpadów, 
- utrzymywanie w sprawności instalacji odgazowującej, 
- utrzymywanie w sprawności instalacji odcieków ze składowiska, 
- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet 

w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót,  a wynikają z 
dokumentacji, 

- pełna obsługa geodezyjna budowy z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,  
- wszelkie naprawy urządzeń nad - i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 
- dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branŜowych, 
- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu 

odbioru i  przekazaniem do eksploatacji, itp.  
- zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego, 
- inne czynności wynikające z przepisów branŜowych bądź specyfiki zamówienia,       
- wykonanie rzeczowo - finansowego harmonogramu prac z nakładami i wartościami 

planowanych robót: wstępny naleŜy dołączyć do oferty, ostateczny, po weryfikacji zakresu 
prac przez Zamawiającego na dany rok, naleŜy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji do 
zawieranej umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość aktualizowania Harmonogramu prac corocznie do wysokości 
środków finansowych zabezpieczonych w budŜecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na ten cel i na 
dany rok. 
Szczegółowy zakres zadania okre śla:  



- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
- rzeczowy harmonogram prac – zamawiający zastrzega sobie moŜliwość aktualizowania 

Harmonogramu prac corocznie do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w 
budŜecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dany rok), 

- projekt budowlany rekultywacji składowiska odpadów z lutego 2008 r.  – wersja    
elektroniczna (wersja papierowa do wglądu  w siedzibie Zamawiającego). 

- poglądowy przedmiar robót  
Zamawiający przewiduje zmiany do niniejszej umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ 
jedynie w przypadku zaistnienia konieczności przedłuŜenia umownego terminu wykonania umowy 
spowodowanej: 
1.okolicznościami, których nie moŜna było przewidzieć i nie są zawinione przez wykonawcę, 
2. przyczynami zaleŜnymi od zamawiającego, 
3. z powodu siły wyŜszej. 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ:  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania u mowy do 30.06.2014 r. 
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 są 
przedło Ŝyć nast ępujące 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; 
b)oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 7 

2) Posiada ć niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponowa ć potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przeds tawią pisemne zobowi ązanie innych 
podmiotów do udost ępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. W szczególno ści wykonawca musi spełnia ć nast ępujące 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 przedmiotowi niniejszego zamówienia t.j. wykonanie rekultywacji 
składowiska odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niŜ 1.200.000,00 zł brutto kaŜda; 
b) wskazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 
zakres wykonywanych przez nich czynności; 
c) wskazać niezbędny do wykonania zamówienia sprzęt, którym dysponuje lub będzie dysponował 
wykonawca 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani są 
przedło Ŝyć nast ępujące dokumenty : 
a) wykaz wykonanych trzech zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o wartości 1.200.000 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 załącznika nr 5 ; 
b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te 
osoby wymaganych uprawnień w zakresie wykonywanych robót tj.:  
- kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inŜynieryjno – montaŜowej bez 
ograniczeń lub uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów (za spełnienie warunku uznane będzie posiadanie uprawnień w 
minimum jednym z wymienionych zakresów) z przynaleŜnością do OIIB, oraz 



- 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (osoby do obsługi instalacji odgazowania po 
uprzednim przeszkoleniu) – wg załącznika nr 4 ; 
c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, którym dysponuje lub będzie 
dysponował wykonawca, tj. co najmniej następujących jednostek sprzętu: spycharki gąsiennicowej 
oraz ładowarki o pojemności łyŜki 1,25 m3, koparki o pojemności łyŜki 0,6 m3 – wg załącznika nr 
6 

3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia.  
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 Prawo zamówień publicznych - wg załącznika 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 nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone 
na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 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, w którym 
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania 
ofert. 
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:  
W niniejszym postępowaniu 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 16.04.2009 r., do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 16.04.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Data wysłania: 25.03.2009 r. Numer: 54353 - 2009 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:  
Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Renata Olejnik, tel. 044 732-18-26 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ewa Filipczak, tel. 044 732-77-97  
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:  
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYS TEMU ZAKUPÓW WRAZ Z 
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW  
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZ EJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONI CZNEJ WRAZ Z ADRESEM 
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA  
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ ĄCYCH 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 


