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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
MUZEUM w Piotrkowie Trybunalskim  
Plac Zamkowy 4 
97-300 Piotrków Trybunalski 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.muzeum.om.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA: 
1.Przedmiotem zamówienia jest: 
Budowę muru ogrodzeniowego cmentarza rzymsko-katolickiego przy Kościele Najświętszej 
Marii Panny w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 31-33. 

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45342000-6, 45111300-1, 
1. Rozbiórkę muru ogrodzeniowego cmentarza  rzymsko-katolickiego na odcinkach A-B, B-C, C-D: 

• rozebranie słupów i murów, ław, stóp i fundamentów betonowych pod maszyny 
• wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km  

2. Budowę muru ogrodzeniowego cmentarza rzymsko-katolickiego na odcinkach A-B, B-C, C-D: 
• ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze 

złożeniem urobku na odkład, 
• ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m – ręczne układanie betonu, 
• izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej, 
• ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł pełnych na zaprawie 

wapiennej lub cementowo - wapiennej grubości 1 ½ ceg. 
• słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m – ręczne układanie betonu 
• okładanie (szpadłowanie) ścian i słupów cegłami grubości ½ ceg. 
• Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i 

loggie) wykonywane ręcznie 
• tynki cementowe II kat. Wykonane ręcznie na słupach, kolumnach okrągłych i wielobocznych 
• izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji 

asfaltowej pierwsza, drugi i następna warstwa 
• nakrywy muru 
• przygotowane i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane 
• koryta betonowe 
• montaż rurociągów z rur PCV o śr. zewnętrznej 110 mm 
• obsadzenie rur PCV    

3. Roboty ziemne przy skarpie: 
• wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie 

kat. I – II, 
• roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3  w gr,. Kat. I – II z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km, 
• ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat . I – III z przerzutem na odległość do 

3 m – zagęszczanie ręczne, 
• plantowanie skarp i korony nasypów – kat. Gruntu I - III  

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zapewni stały pobyt na terenie budowy kierownika 
budowy lub kierownika robót.  
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 31.08.2009 r. 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 



SIWZ do odbioru w Muzeum, 97-300 Piotrków Tryb., Plac Zamkowy 4, sekretariat. 
Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Muzeum 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 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: 

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. budowa muru 
ogrodzeniowego o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 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; 
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 nie mniejszej niż 70.000 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 budowlane w 
zakresie: konstrukcyjno-budowlanym – wg załącznika nr 4; 

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 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Tryb., Plac Zamkowy 4, sekretariat do dnia 
05.06.2009 r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 05.06.2009 r. o godz. 10:00 biblioteka muzeum. 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Data wysłania: 13.05.2009 r. Numer: 74513 - 2009 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Piotr Gajda tel. 044 646-52-72 
 
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. 
 


