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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
PASAŻ KAROLA 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: 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45233120-6, 45232130-2 
Przedmiotem zamówienia jest: budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I  
Zakres rzeczowy obejmuje: 
 

1. W zakresie drogowym – budowę ulic szerokości 6,0 m wraz z zjazdami do posesji: 
• ulica Tymiankowa, 
• ulica Liliowa (odcinek od ulicy Rusałki do ulicy Baśniowej), 
• ulica Żołędziowa (od ulicy Rusałki do ulicy Liliowej), 
• ulica Baśniowa (od ulicy Liliowej do ulicy Świeżej), 
• ulica Świeża. 

 
2. W zakresie instalacyjnym - budowę kanalizacji deszczowej wraz                          

z przykanalikami w ulicach:  
 

• ulica Tymiankowa, 
• ulica Liliowa (odcinek od ulicy Rusałki do ulicy Baśniowej), 
• ulica Żołędziowa (od ulicy Rusałki do ulicy Liliowej), 
• ulica Baśniowa (od ulicy Liliowej do ulicy Świeżej), 
• ulica Świeża (przykanaliki do wpustów od ulicy Jeziornej do ulicy Chabrowej). 

 
Szczegółowy zakres prac opisują dokumentacje i przedmiary.  

I. Roboty drogowe: 
 

1. w ulicy Tymiankowej: 
 

1. Jezdnia bitumiczna (wg KR-1)     1 152 [m2] 

2. Krawężniki betonowe 15x30x100 cm      390 [m] 

3. Zjazdy do posesji z kostki betonowej czerwonej     224 [m2] 

4. Obrzeża betonowe 8x30     122 [m] 
 

2. w ulicy Liliowej: 
 

1. Jezdnia bitumiczna (wg KR-1)     1 212 [m2] 

2. Krawężniki betonowe 15x30x100 cm       412 [m] 

3. Zjazdy do posesji z kostki betonowej czerwonej     137 [m2] 

4. Obrzeża betonowe 8x30       68 [m] 

3. w ulicy Żołędziowej (od km 2+19 do km 3+42 i KT3 – PT3): 
 



1. Jezdnia bitumiczna (wg KR-1)        983 [m2] 

2. Krawężniki betonowe 15x30x100 cm      342 [m] 

3. Zjazdy do posesji z kostki betonowej czerwonej      94 [m2] 

4. Obrzeża betonowe 8x30      52 [m] 
 

4.  w ulicy  Baśniowej (od km 0+00 do km 2+39): 
 

1. Jezdnia bitumiczna (wg KR-1)     1 154 [m2] 

2. Krawężniki betonowe 15x30x100 cm      465 [m] 

3. Zjazdy do posesji z kostki betonowej czerwonej     251 [m2] 

4. Obrzeża betonowe 8x30  143,7 [m] 
 

5.   w ulicy Świeżej: 
 

1. Jezdnia bitumiczna (wg KR-2)     1 288 [m2] 

2. Krawężniki betonowe 15x30x100 cm      253 [mb] 

3. Zjazdy do posesji z kostki betonowej czerwonej     325 [m2] 

4. Obrzeża betonowe 8x30 213 [mb] 
 
 

II. Roboty instalacyjne - budowa kanalizacji deszczowej 
 

1. 
Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur WIPRO 
klasa III łączonych na uszczelkę gumową Ø500 (podsypka 
piaskowa 15cm, obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), 

185,40[mb]  

2. 
Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 
lity przekrój rury Ø500x14,6 (podsypka piaskowa 15cm, 
obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), wraz z 
trójnikami 

113,00[mb]  

3. 
Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 
lity przekrój rury Ø400x11,7 (podsypka piaskowa 15cm, 
obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), wraz z 
trójnikami 

67,00[mb] 

4. 
Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 
lity przekrój rury Ø315x9,2 (podsypka piaskowa 15cm, 
obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury),  wraz z 
trójnikami 

386,50[mb]  

5. 
Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 
lity przekrój rury Ø200x5,9 (podsypka piaskowa 15cm, 
obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), - przykanaliki 
do wpustów 

250,00[mb] 

6. 
Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do posesji w 
liniach regulacyjnych ulicy z rur PVC SN8 lity przekrój rury 
Ø160/4,7 wraz z kształtkami (kolana, korki), (podsypka 
piaskowa 15cm, obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), 

294,00[mb] 

7. 

Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji 
deszczowej z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, kręgi 
łączone na uszczelkę, właz z wypełnieniem betonowym z 
trwale osadzona uszczelką (klasa D400) , z przejściami 
szczelnymi wykonanymi przez producenta studni Ø1200, 

21 [kpl] 

8. Wykonanie studzienek ściekowych betonowych ze 
zwieńczeniem klasy D400, osadnikowe  40 [kpl] 

 
Pełny zakres zamówienia zawarto w przedmiarach robót.  



 
Roboty towarzyszące (przygotowawcze, ziemne) 

 
W wycenie należy uwzględnić również: 

• Roboty pomiarowe liniowe, 
• Roboty ziemne (100% wymiana gruntu), wywóz gruntu na teren Wykonawcy robót, 
• Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci, 
• Regulacja istniejącej armatury, 
• Oznakowanie ulic na czas budowy -  opracowanie projektu organizacji ruchu i kosztów zajęcia 

pasa drogowego. 
 
Roboty będą współfinansowane z WFOŚiGW. 
Przedmiotem zamówienia jest całość robót przewidzianych w w/w zakresie. 

Ponadto wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do: 
-  przedstawienia i uzgodnienia miesięcznego harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę w 4 egz, na koszt własny, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży, 
- przeprowadzenie kamerą inspekcyjną inspekcji kanału deszczowego wraz z przykanalikami 

po ich ułożeniu oraz dołączenie raportu do dokumentacji odbiorowej (koszt ułożenia kanałów 
deszczowych wycenić wraz z ceną ich inspekcji), 

- dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych robót ulegających zakryciu, 
- prowadzenia książki obmiarów z potwierdzeniem wykonanych ilości robót przez inspektora 

nadzoru i uprawnionego geodetę (szkice, pomiary geodezyjne), 
- uzyskanie koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa 

drogowego, 
- właściwe oznakowanie dróg, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, 

wykonanie przejść dla pieszych, 
- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. 
niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

- wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy 
nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania” PN-S-02205. Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z 
normą BN-77/8931-12, 

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 

- Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
przekazanych mu przez Zamawiającego. 
 

UWAGA : Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres umowny i nie 
podlegają odrębnej zapłacie. 

 
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

• przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu  
w miejscu realizacji zamówienia, 
• wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym.  
 
UWAGA ! Zamówienie  należy  wykonać  ściśle  wg  projektu, oraz zgodnie ze 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
 
• wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:  
* Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 



* Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją. 
• rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, 
celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania. 
• podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 
• warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest 
zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia.  
 
Uwaga: Przedmiary należy czytać łącznie z dokumentacjami technicznymi i Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Zakres prac drogowych jest mniejszy, niż 
opisany dokumentacją.   
 

UWAGI DO UMOWY: 

1. Wykonawca przez cały czas trwania umowy będzie posiadał ważne 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy oraz złoży zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

2. Materiały kwalifikujące się do ponownego wbudowania należy składować                
w miejscu wskazanym przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie 
Tryb. 

 
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 – do 31.05.2010 r. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Karola 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)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania  ofert. 
 

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 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 
trzy zamówienia odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej z przedmiotem 
niniejszego zamówienia i o wartości co najmniej 1 500 000 zł brutto każda,  
w tym w zakresie: 
- robót instalacyjnych firma powinna przedłożyć wykaz realizacji z referencjami nie mniej niż 3 

wykonanych prac w ciągu ostatnich pięciu lat polegających na budowie sieci kanalizacji 
deszczowej o wartości nie mniejszej niż  500 000 zł brutto każda, 

- robót drogowych firma powinna przedłożyć wykaz realizacji z referencjami nie mniej niż 3 
wykonanych prac w ciągu ostatnich pięciu lat polegających na budowie ulic o wartości nie 
mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda. 

 
b) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres 
wykonywanych przez nich czynności, tj.: wszystkie roboty winny być prowadzone przez osoby 
posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 
specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie budowy dróg, instalacyjnej w zakresie sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
a) wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 
tym okresie, co najmniej trzy zamówienia odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej z 
przedmiotem niniejszego zamówienia i o wartości co najmniej 1 500 000 zł brutto każda, 
w tym w zakresie: 

- robót instalacyjnych firma powinna przedłożyć wykaz realizacji z referencjami  nie mniej niż 3 
wykonanych prac w ciągu ostatnich pięciu lat polegających na budowie sieci kanalizacji 
deszczowej o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda, 

- robót drogowych firma powinna przedłożyć wykaz realizacji z referencjami nie mniej niż 3 
wykonanych prac w ciągu ostatnich pięciu lat polegających na budowie ulic o wartości nie 
mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały 
wykonane należycie - np. referencje Zamawiającego, dla których wykonano wykazane realizacje 
lub protokoły odbioru – wg załącznika nr 4 

 
b)wykaz osób, 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 – wg 
załącznika nr 5 

 
3)  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; 

 
4)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
W celu potwierdzenia  spełniania niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć 
następujące dokumenty: 

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy na sumę min. 1.000.000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
 
b) polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 
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 żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 02.06.2009 r. do godz. 9:00 w 
wysokości 50.000,00 zł.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 
05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : 
„Wadium – przetarg nieograniczony na: budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu 
Jeziorna I” 

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych , 
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w 
terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki 
zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień 
Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty 
załączyć kserokopię.  

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. 
Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający 
sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 
 

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 02.06.2009 r. do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 02.06.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Sylwia Wawrzyniak,  tel. 044 732-18-37, ul. Szkolna 28, pok. 51, 
Marcin Anglart, tel. 044 732-18-34, ul. Szkolna 28, pok. 39, 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Łukasz Sujak, tel. 044 732-77-97  
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA  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. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych na pod nr 74567- 2009 w dniu 13.05.2009 r. 
 


