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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: 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i wodociągu w ul. Kleszcz 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45232410-9, 45231300-8 
Wodociąg: 

• wodociąg z rur PE 80, SDR 11 o łącznej długości – 435,5 m, w tym średnicy Dn-125 mm, 
długości 276,8 m i średnicy Dn-110 mm, długości 158,7 m - (w tym wykonanie odcinka 
długości 50 m i średnicy Dn-125 mm metodą przecisku sterowanego)  

• przyłącza wodociągowe do budynków, szt. 8 – (poza zadaniem inwestycyjnym, do wykonania 
na koszt właścicieli nieruchomości) 

Kanalizacja sanitarna: 
• kanały sanitarne grawitacyjne z rur PVC, średnicy Ø 200/5,9 mm, o łącznej długości – 357,0 

m, 
• sieciowa pompownia ścieków szt. 1, zbiornik z polimerobetonu średnicy 1,0 m i głębokości 4,3 

m, z 2 pompami zatapialnymi typu SEG o mocy 0,9 kW, zatapialnymi z rozdrabniaczem, 
• przyłącze energetyczne do pompowni ścieków, 
• monitoring pompowni na bazie modemu GSM, 
• ogrodzenie pompowni wykonane z siatki na cokole betonowym, 
• kanał sanitarny tłoczny z rur PE PN 6, średnicy Ø 63 mm, długości 188,6 m, 
• przyłącza kanalizacyjne do budynków z rur PVC, średnicy Ø 160/4,7 mm, w ilości 10 szt. - (W 

ramach zadania inwestycyjnego wykonanie odcinków przyłączy tylko w liniach regulacyjnych 
ulicy, zakończonych korkiem. Łączna długość w ramach inwestycji - 22,0 m. Pozostałe odcinki 
przyłączy, od linii regulacyjnej ulicy do budynku, przewidziane są do wykonania na koszt 
właścicieli nieruchomości) 

Roboty towarzyszące budowie wodociągu i kanalizacji (oprócz robót ziemnych): 
• wykonanie monitoringu kanału grawitacyjnego przy użyciu kamery wizyjnej dla sprawdzenia 

poprawności ułożenia kanału, 
• możliwe wystąpienie potrzeby odwadniania wykopu na najgłębszym odcinku kanalizacji, 
• oznakowanie zmian organizacji ruchu w trakcie trwania robót,  
• rozebranie krawężników betonowych i ponowny ich montaż przy odtwarzaniu nawierzchni, 
• ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ponowny jej montaż materiałem z rozbiórki 

po zakończeniu robót wod. - kan., 
• roboty porządkowe po zakończeniu robót, obsiew trawników mieszankami traw. 
• pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą włącznie.  

Przy zakupie należy bezwzględnie żądać od producentów odpowiednich atestów na poszczególne 
materiały i urządzenia. 
Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji 
zamówienia, po uprzednim ustaleniu terminu z inspektorem nadzoru. 
Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:  

o Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

o 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. 

Włączenie kanalizacji sanitarnej jak również przyłączy wodociągowych wykonać w uzgodnieniu 
z gestorem sieci.  
Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem 
poinformowania o ww. robotach i czasie ich trwania. 



Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z RMBiPMB (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. z dnia 6 lutego 2003 r., Nr 47, poz. 
401) 
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 – 4 miesiące od dnia podpisania umowy  
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 niezaleganiu 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 cztery 
prace odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia t.j.  

- wykonać dwie prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie 
mniejszej niż 200.000 PLN brutto każda, oraz: 
- wykonać dwie prace polegające na budowie wodociągu o wartości nie mniejszej niż 50.000 PLN 
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 czterech prac w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, t.j.: 
- dwóch prac polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie 
mniejszej niż 200.000 PLN brutto każda, oraz: 
- dwóch prac polegających na budowie wodociągu o wartości nie mniejszej niż 50.000 PLN każda.  
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 w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa – 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 niepodleganiu 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 żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 11.08.2009 r. do godz. 9:00 w 
wysokości 7.000 zł.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 

05203000451110000000261430. Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić 
adnotację: „Wadium – przetarg nieograniczony na: Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompownią i wodociągu w ul. Kleszcz.” 

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

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych , 
e) 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 11.08.2009 r.  do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 11.08.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Data wysłania: 17.08.2009 r. Numer: 243594-2009 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marcin Anglart, tel. 044 732-18-34 
- 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. 
 


