
Piotrków Trybunalski, dnia 02.09.2009 r. 
SPZ.341-16-33-4/2009 

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 kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy Placu Czarnieckiego w 
Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej: 
 
KONCEPCJĘ 

 Koncepcję drogową  przebudowy Placu Czarnieckiego sporządzoną co najmniej w 2 wariantach wykonaną z 
uwzględnieniem założeń Studium urbanistycznego sporządzonego przez Pracownię Projektową ARCHITEKT z 
m-ca grudnia 2004 roku, która powinna zawierać : 

 plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1:1.000,  
 opis rozwiązań koncepcyjnych m.in. zakładaną konstrukcję budowy jezdni, chodników dla pieszych, parkingów, 

wprowadzenie elementów małej architektury: słup ogłoszeniowy, ławki, wymianę lamp oświetleniowych, 
koncepcja projektowanej zieleni oraz wyznaczenie miejsca na elektroniczny punkt informacyjny BOM-u,  

 określenie przewidywanych kosztów dla poszczególnych wariantów 
  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

• Wykonanie mapy  do celów projektowych w skali 1:500  
 (z dokonaniem kontroli usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich elementów 
naziemnych sieci), 

• Ocenę stanu nawierzchni jezdni, 
• Projekt zagospodarowania terenu,   
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy Placu Czarnieckiego   z elementami małej architektury i punktem 

elektronicznym informacji BOM-u,  
• Projekty budowlany i projekt wykonawczy budowy  kanalizacji deszczowej  z uwzględnieniem odwodnienia Placu 

Czarnieckiego wraz z przyłączami  i wpustami, 
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy wymiany przyłączy wodociągowych oraz węzłów wodociągowych (zasuwy i 

hydranty p.poż), 
• Projekty budowlane i projekty wykonawcze przebudowy i rozbudowy oświetlenia, 
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy usunięcia ewentualnych kolizji  i przebudowy istniejących sieci, 
• Projekty budowlane i projekty wykonawcze obejmujące: 

demontaż linii napowietrznych 0,4 kV wraz z przyłączami napowietrznymi na Placu Czarnieckiego – po stronie 
wschodniej oraz po stronie zachodniej,   w miejscu demontowanych linii napowietrznych należy wybudować dwie linie 
kablowe 0,4kV bezpośrednio ze stacji transformatorowych nr 1-0237 „Zamurowa”,( UWAGA – zakres projektu branży 
elektrycznej skoordynować  z projektantem przebudowy i rozbudowy sieci energetycznej dla ulicy Zamkowej) 

• Wyniesienie układów pomiarowych z wnętrza lokali i przebudowę wewnętrznych linii zasilających w zakresie 
wynikającym z przebudowy sieci zasilających wg Warunków technicznych, 

• Projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowy, 
• Przedmiary robót  + wersja elektroniczna, 
• Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna, 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (branża drogowa,  sanitarna, elektryczna) + wersja elektroniczna, 
• Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień , 
• Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120 z 2003 r. poz. 1126), 
 
Uwaga! Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić etapowanie : 

• Etap 1 :   koncepcja drogowa , 
• Etap 2 :   projekty budowlane i projekty wykonawcze przebudowy Placu Czarnieckiego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w  oddzielnych opracowaniach : 
Opracowanie 1: projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Placu Czarnieckiego wraz z projektem 
zagospodarowania terenu z przedmiarem, kosztorysem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót  - branża drogowa, 
Opracowanie 2: projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy/przebudowy niezbędnej infrastruktury 
technicznej wraz   z przedmiarem, kosztorysem i specyfikacjami technicznymi wykonania                i odbioru 
robót -  branża sanitarna 
Opracowanie 3: projekt budowlany i projekt wykonawczy  przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z 
przedmiarem, kosztorysem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót  - branża elektryczna, 

• Opracowanie  4:   projekty budowlane i projekty wykonawcze przebudowy istniejących linii napowietrznych 
0,4 kV, zasilających ze stacji transformatorowej nr 1-0237 „Zamurowa”  ze złączami kablowymi w podwórkach 
posesji,  z przedmiarami wraz kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
 

Uwaga! Przy określaniu całkowitej wartości zamówienia  należy  
określić koszt  dokumentacji z rozbiciem na koncepcję i  poszczególne  opracowania  od nr 1 do nr 4 z tym, że 
dodatkowo dla opracowania nr 2 należy podać oddzielnie koszty opracowania dla kanalizacji deszczowej                 
z przyłączami i dla przyłączy wodociągowych   

 
Ponadto:  

 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.  

 W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze należy dla projektowanych przyłączy uwzględnić odcinek od sieci do granic 
posesji. Przebieg przyłączy do budynków powinien być uzgodniony z właścicielem posesji (należy załączyć oświadczenia).  

 Zastosowanie takich materiałów budowlanych by całkowita wartość kosztorysowa przedmiotowego zadania nie 
przekroczyła wartości zaplanowanej dla zadania Trakt Wielu Kultur wynikającej z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 
który  Biuro Inwestycji i Remontów przekaże Projektantowi w celu uwzględnienia  w przedmiotowym projekcie: 
• „Studium urbanistyczne zagospodarowania ulic w obrębie Starego Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim – grudzień 

2004r.  
• Warunki techniczne wydane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z dnia 23.03.2009  roku, wytyczne 

Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, 
•  Warunki techniczne z PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejonu Energetycznego Piotrków Trybunalski z dnia 

27.03.2009 r. znak 01-TR-001205-2009, 
• Program Funkcjonalno-Użytkowy z m-ca czerwca 2009 roku, 
• Inne posiadane decyzje, opinie i uzgodnienia dla Traktu Wielu Kultur , 
• Raport oddziaływania na środowisko wraz z decyzją OOŚ,  
• Przy wystąpieniu kolizji z istniejącą infrastrukturą Projektant uzyska niezbędne warunki techniczne dla jej przebudowy.  

 
Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w ilości  : 

1. Koncepcja drogowa    - 4 egz. 
2. Projekty budowlane i wykonawcze  (branża drogowa,  sanitarna, elektryczna)   - 7  egz. + wersja elektroniczna 
3. Przedmiary robót   -  2 egz. + wersja elektroniczna 
4. Kosztorysy inwestorskie   -  2 egz. + wersja elektroniczna 
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (branża drogowa,  sanitarna, elektryczna)    – 2 egz. + wersja 

elektroniczna 
 

• 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 ),  

• Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1133),                 

•   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).  

 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Nieprzekraczalne terminy realizacji całego zamówienia do 15 marca 2010 roku:    

• Etap 1 :  koncepcja drogowa z elementami małej architektury –  3 miesiące od podpisania umowy, 
• Etap 2 :  projekty budowlane i projekty wykonawcze przebudowy Placu Czarnieckiego wraz z 

przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, przedmiarami, kosztorysami i 
specyfikacjami technicznymi odbioru robót – do dnia 15 marca 2010 roku. 

 
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 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.  
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 70.000 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 oraz przynależność do 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 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 10.09.2009 r.  do godz. 9:00 w wysokości 2.500 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: „Dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. przebudowa Placu 
Czarnieckiego ” 

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. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.).   

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 10.09.2009 r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 10.09.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP 
Data wysłania 02/09/2009 Numer: 145271-2009 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Elżbieta Szmigielska tel. 044 732-18-29, ul. Szkolna 28, pok. 35 
- 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  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


