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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
PASAŻ 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: 
1.Przedmiotem zamówienia jest: 
Konserwacja rzek i rowów melioracyjnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45262640-9 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

− wykoszenie porostów ręcznie lub mechaniczne ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, 
twardy (grabienie i wywóz  porostów),  

− wykoszenie porostów ręcznie lub mechaniczne ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, 
twardy (bez grabienia i wywozu porostów), 

− wykoszenie porostów ręcznie lub mechaniczne ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, 
twardy (grabienie porostów na skarpę cieku), 

− wykoszenie porostów ręcznie lub mechaniczne z dna cieku; porost gęsty (grabienie i wywóz  porostów), 
− wykoszenie porostów ręcznie lub mechaniczne z dna cieku; porost gęsty (grabienie porostów na skarpę 

cieku), 
− wykoszenie porostów ręcznie lub mechanicznie z dna cieku; porost gęsty (bez grabienia i wywozu 

porostów), 
− ręczne lub mechaniczne usuwanie namułu z cieków , 
− odmulanie cieków koparko - odmularkami, 
− oczyszczenie z namułu przepustów z przyczółkami z darniny 
− ręczne lub mechaniczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków, 
− wydobycie z dna cieku i wywóz roślin korzeniących  się,  
− wydobycie z dna cieku  i grabienie na skarpę cieku roślin korzeniących  się,  
− lokalne usunięcie zatorów (gałęzi, śmieci, gruzu itp.) wraz z wywozem, 
− ręczne lub mechaniczne wykopy liniowe, odtworzenie rowów ze skarpami, 
− ręczne lub mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 
− roboty ziemne - otworzenie rowów koparkami podsiębiernymi lub przedsiębiernymi, 
− otworzenie przepustów z rur żelbetonowych lub betonowych, 
− rozplantowanie spycharkami mas ziemnych, 
− drenowanie niesystematyczne, wykonanie koparkami jednonaczyniowymi z osprzętem  do wąskich wykopów 

w terenach nizinnych, 
− wymiana lub remont uszkodzonych rur, przepustów rur, 
− budowa i inwentaryzacja powykonawcza nowych odcinków kanałów burzowych, niezbędnych do zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
− odtworzenie terenu do stanu pierwotnego po wykonywanych robotach, 
− udział w przeglądach, oraz ocena stanu technicznego istniejących cieków wodnych, zgłaszanie propozycji 

zakresu prac odtworzeniowych systemu odprowadzenia cieków wodnych. 
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY:. 
− Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca awarii w ciągu 1 godz. od czasu przyjęcia zgłoszenia. 
− Wykonanie zleconych robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z zobowiązującymi  

w tym zakresie przepisami i normami. 
− wykonawca robót zobowiązany jest do użycia tylko materiałów posiadających deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodny z Polską Normą, Aprobatą Techniczną, 
− wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy, 
− wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia, 
− Wykonawca musi przestrzegać przepisów BHP, 
− Wykonawca w razie potrzeby wykona obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, 
− po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy, wywiezie nieczystości na 

wysypisko śmieci i przekaże go Zamawiającemu. 



− w czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren w należytym porządku oraz 
będzie usuwał zanieczyszczenia z dróg powstałe podczas wywozu urobku. Teren należy 
oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, w porze nocnej w razie potrzeby 
oświetlić,    

− roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, 
− Wykonawca przedstawi wyniki badań zagęszczenia gruntu, zasypanych wykopów w pasie 

drogowym,  
− Wykonawca ponosi wszelaką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  z 

własnej winy. 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15.12.2009 r. 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż 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 POSTĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu: 
1)  Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 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) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy 
prace odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia t.j. wykonanie konserwacji 
rzek i rowów melioracyjnych nie  mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda; 
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 także 
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 zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
a) wykaz wykonanych trzech zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o wartości 150.000 PLN brutto każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie. W celu potwierdzenia, iż zamówienia zostały wykonane należycie należy 
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 także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te 
osoby wymaganych uprawnień w zakresie wykonywanych robót tj. uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej o specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w budownictwie, oraz 
aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - wg załącznika nr 4; 
c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, którym dysponuje lub będzie 
dysponował wykonawca, tj. co najmniej następujących jednostek sprzętu: Wykonawca powinien 
posiadać niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotowego zamówienia, gwarantujący właściwą 
jakość robót: koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25 – 0,60 m3, samochody 
skrzyniowe samowyładowcze 5 – 10 t., odmularka, wykaszarki - szt. 2 – 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 
przedłożyć 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 chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Ocena spełniania powyższych 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 złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 
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 niż 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 uważa się za odrzuconą. 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 07.05.2009 r., do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 07.05.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Data wysłania: 15.04.2009 r. Numer: 104182 - 2009 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mirosław Święconek, tel. 044 732-18-22 
- 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 SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z 
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM 
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 


