
 

Piotrków Trybunalski, dn. 16.06 2010 r. 

Znak sprawy: RZP.MOK.18/10 

Piotrków Trybunalski:  
Remont i przebudowa budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAMY Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 13 
Numer ogłoszenia: 155131 - 2010; data zamieszczenia: 16.06.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury , ul. Słowackiego 13, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, 
tel. 044 7325237, faks 044 7325249. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa budynku Ośrodka Edukacji 
Artystycznej WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAMY Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 13. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Roboty budowlane między innymi: 1. 
Remont i docieplenie dachu (rozbiórka istniejącego dachu , wykonanie nowej konstrukcji dachu, wykonanie 
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych dachu, poszycie dachu deskami i pokrycie 2x papą termozgrzewalna, 
wykonanie sufitów podwieszonych z płyt G-K podwójnie na stelażu metalowym, montaż wyłazu dachowego, 
podmurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie czapek kominowych, ław kominowych, 
zastaw kominowych na dachu, rozbiórka murów z wywozem gruzu, wykonanie nowych murów z cegły pełnej z 
otynkowaniem, nadproża prefabrykowane z belek L19, dostawa montaż i uruchomienie klapy dymowej z czujką 
dymową i przyciskami ROP, wymiana rynien i rur spustowych. 2. Remont dachów dobudówki nr 2 i 3 (zerwanie 
istniejącego pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej i z papy asfaltowej, wymiana deskowania, wykonanie izolacji 
z papy podkładowej, wykonanie izolacji termicznej ze styropianu oklejonego papą , pokrycie dachu papa 
termozgrzewalna 2 x. 3. Remont pomieszczeń z dociepleniem ścian z przeznaczeniem na pracownię prób 
teatralnych: wykonanie ocieplenia płytami styropianowymi grubości 14cm metodą lekka - mokrą z 
przygotowaniem powierzchni kołkowaniem, siatkowaniem , wykonać do warstwy siatki z masą klejącą bez 
warstwy fakturowej, osłony okien przed zabrudzeniami, zabezpieczenie terenu budowy, skucie podsadzek z 
wywiezieniem gruzu, rozbiórka wykładzin ściennych z płytek ceramicznych, wykonanie ścianek działowych z płyt 
G-K, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, wykonanie posadzek cementowych zbrojonych siatką, wykonanie 
nowych płytek na spoczniku klatki schodowej, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, wykonanie 
wykładzin z tworzyw sztucznych, wymiana stolarki drzwiowej. 4. Wymiana stolarki okiennej w zakresie 
nadbudowy montaż w nadbudowywanej części okien z PCV w kolorze białym (skrzydła uchylno - rozwierane) 
okien sztuk 11. 5. Odwilgocenie ściany piwnic (odsłonięcie ścian piwnic od strony zewnętrznej, izolacje z masy 
bitumicznej, ocieplenie styropianem, uszczelnienie przejść instalacji kanalizacyjnej, odgrzybienie ścian, ułożenie 
filii kubełkowej, zasypanie ścian piaskiem z zagęszczeniem, odtworzenie opaski ). 6. Docieplenie stropu nad 
piwnicami (przygotowanie podłoża, klejenie styropianu, klejenie siatki, gruntowanie i dwukrotne malowanie 
farbami emulsyjnymi). II. Roboty elektroinstalacyjne: Wymiana wewnętrznej instalacji oświetleniowej i gniazd 
wtykowych wraz z wymianą gniazd, wyłączników, opraw i oprawek z okablowaniem III. Roboty sanitarne: 
Wymiana dwóch podgrzewaczy wody, wymiana ustępu i umywalki wraz z podejściami, bateriami, syfonami, 
demontaż starych rurociągów, montaż hydrantów z próbą szczelności i wydajności, wywóz gruzu z utylizacją 
odpadów. KOSZTY DO UWZGLĘDNIENIA: badań i sprawdzeń (m.in. badanie wydajności wentylacji, badania 
oporności izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, badanie wody, badanie skuteczności instalacji odgromowej) 
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: -Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem 
Budowlanym: przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie o specjalności: - Konstrukcyjno - budowlanej w zakresie robót budowlanych - Niezbędnym jest 
przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją i warunkami terenowymi realizacji robót. - 
Prace elektryczne kończy złożenie pozytywnych protokołów badań wykonanej instalacji oraz dokumentacji 
odbiorowej. -Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu technicznego i 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. -Wszystkie instalacje sanitarne należy wycenić 
wraz z próbami, odbiorami , uruchomieniami i dokumentami niezbędnymi do uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. - Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie. -Wszystkim wskazaniom znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy lub 
równoważny , co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w 
dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane 
w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały 
równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i 
urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. Zgodę na zmianę w zastosowanych 
materiałach należy uzyskać przed wbudowaniem - potwierdzoną przez inspektora nadzoru. UWAGA : 
Dokumentacja techniczna przedmiotowego zamówienia dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miasta w Biurze 



Inwestycji i Remontów ul. Szkolna 28 97-300 Piotrków Trybunalski pok. 72 tel. 0-44 732-18-58 (inspektor nadzoru 
robót budowlanych - Jarosław Kowalski).. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2010. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz wykonanych dwóch zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj., remontu i 
przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości 200 000,00 PLN każda, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W celu potwierdzenia, iż prace zostały 
wykonane należycie należy dołączyć protokoły odbioru końcowego usług lub referencje 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. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych kierownika budowy w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej w zakresie robót budowlanych, oraz aktualne zaświadczenie z 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, informacja o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 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. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 



wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania 
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika nr 
1. 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza). 3. W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną 
przez notariusza). 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego - wg załącznika nr 6. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2. 6. Wypełnione przedmiary 
robót we wszystkich branżach. 7. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5. 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.piotrkow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury w 
Piotrkowie Trybunalskim al. 3 Maja 12 97-300 Piotrków Trybunalski pokój nr 10. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2010 
godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim al. 3 Maja 12 97-300 Piotrków 
Trybunalski pokój nr 10. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: nie dotyczy. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


