
Piotrków Trybunalski, dnia 28.04.2009 r. 
SPZ.341-16-13-4/2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA  
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 Z PODANIEM INFORMACJI 
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i projektów  wykonawczych, dotyczących: 
- budowy drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą 

Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ul. Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn. 
„ Budowa obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – III etap” 
• Wykonanie mapy  do celów projektowych w skali 1:500 z dokonaniem kontroli usytuowania sieci podziemnych 

uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich elementów naziemnych sieci,  
• Wykonanie mapy zawierającej projekt podziału nieruchomości sporządzonej zgodnie z odrębnymi przepisami i 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego map z podziałem nieruchomości, 
• Materiały do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia,  
• Wykonanie badań podłoża gruntowego i określenie warunków gruntowo-wodnych, 
• Projekt zagospodarowania terenu,  
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy drogi gminnej zbiorczej   w ciągu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy 

Słowackiego do połączenia  z ulicą Modrzewskiego i odcinek ul. Modrzewskiego do ul. Źródlanej na długości około 
422m (km 0+000 do km 0+422) wraz z elementami związanymi z układem drogowym (chodniki, ścieżka rowerowa, 
miejsca dostępu do drogi , zieleń itp.), 

• Projekty budowlane i projekty wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i wpustami w ulicy na 
odcinku od ulicy Słowackiego  i ul. Modrzewskiego do cieku Strawa (długość kanału ok. 530 mb), 

• Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy infrastruktury wodociągowej kolidującej z projektowaną drogą,  
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy usunięcia ewentualnych kolizji  i przebudowy istniejących sieci, 
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego wraz  z zasilaniem, przebudowa linii napowietrznej i 

sygnalizacji świetlnej  w niezbędnym zakresie wynikającym z projektu drogowego, 
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,  
• Sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko 
• Opracowanie operatu wodno-prawnego 
• Przedmiary robót (dla każdej branży osobno), 
• Kosztorysy inwestorskie(dla każdej branży osobno), 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (branża drogowa, sanitarna, elektryczna), 
• Sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr.120, 
poz. 1126 

• Inwestor posiada warunki techniczne do projektowania min. z: PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A., MZGK i MZDiK. 
Dokumentację należy uzgodnić z PGE, Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji, Miejskim Zakładem Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o., Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Komendą Miejską Policji i w 
Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.           

 
• Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w ilości  : 
1. Projekty budowlane i wykonawcze                                  - 6 egz. + wersja elektroniczna 
2. Operat wodno-prawny            - 3  egz. + wersja elektroniczna 
3. Przedmiary robót                                                             - 2  egz. + wersja elektroniczna 
4. Kosztorysy inwestorskie                                                  - 2  egz. + wersja elektroniczna 
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót        -  2 egz. + wersja elektroniczna 
6. Raport oddziaływania na środowisko                          -  3 egz. + wersja elektroniczna 

 
Projektant jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie ochrony znaków osnowy 
geodezyjnej. W przypadku jeżeli realizacja projektowanej inwestycji nie może się obyć bez zniszczenia znaków, w 
kosztorysie inwestorskim należy przewidzieć koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim należy 
przewidzieć koszty przejęcia stanu znaków osnowy geodezyjnej przed i po wejściu Wykonawcy na plac budowy.  

 
Dokumentacja winna spełniać wymogi określone w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1133 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz.1194), 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072  z późniejszymi zmianami),  

•   Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami), 

•   Ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. –Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 z póź. zm. 
 



•   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

•    Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 
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  - 30 października 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 ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
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 6 
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.  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące 
dokumenty: 
a)Wykaz wykonanych min. 2 zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie tj. 2 usługi dotyczące przedmiotu zamówienie tj. 
projekty sieci infrastruktury technicznej i drogowej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda – wg 
załącznika nr 4. 
b)Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac wskazanych w załączniku nr 4 
c)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zadania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz dokumenty potwierdzające 
posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień tj. branża drogowa, sanitarna, elektryczna, przynależność do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg załącznika nr 5. 
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 12.05.2009 r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 12.05.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP 
Data wysłania 28/04/2009 Numer: 123870-2009 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ: 

 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Elżbieta Szmigielska,  
tel. 044 732-18-29,  ul. Szkolna 28, pok. nr 35, Piotrków Trybunalski. 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Izabela Smolarczyk  
tel. 044 732-77-97, Pasaż K. Rudowskiego 10, pok. nr 317, Piotrków Trybunalski. 

 
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. 
 


