
Piotrków Trybunalski, dn. 06.09.2012 

SPZ.271.17.5.2012 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.bip.piotrkow.pl 

 

Piotrków Trybunalski: a) Remont 6 szt. nagrobków ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej 

położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Tryb. b) Wyposażenie 

w płytę granitową z inskrypcją jednej mogiły zbiorowej żołnierzy WP znajdującej się na cmentarzu 

wojennym przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Tryb. 

Numer ogłoszenia: 333440 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: a) Remont 6 szt. nagrobków ofiar terroru 

niemieckiego z II wojny światowej położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów w 

Piotrkowie Tryb. b) Wyposażenie w płytę granitową z inskrypcją jednej mogiły zbiorowej żołnierzy WP 

znajdującej się na cmentarzu wojennym przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Tryb.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Remont 6 szt. nagrobków 

cywilnych ofiar II wojny światowej - na Planie cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Partyzantów ozn. 2. Ww. 

remont należy przeprowadzić wg zał. nr 3 do umowy tj.: Płyty pokrywające o wym. 180 x 70 x 5 cm (w ilości 3 

szt.) i o wym. 180 x 70 x 7 cm ( w ilości 3 szt.) należy wykonać z jasnego granitu, nie gorszego niż ten, z 

którego zostały wykonane płyty na sześciu wcześniej wyremontowanych nagrobkach /TARN Francja/. Płyty 

http://www.bip.piotrkow.pl/


napisowe o wym. 70 x 60 x 7 cm, w ilości 6 szt. należy wykonać z ciemnego granitu, nie gorszego niż ten który 

zastosowano do remontu 6. wcześniej wyremontowanych nagrobków / Impala - BONAKO/. Montaż należy 

wykonać z zastosowaniem bolców mocujących i odpowiedniego kleju. Litery na płytach napisowych /zał. nr 4/ 

wraz z pomalowaniem, należy wykonać w sposób tożsamy, jak na płytach znajdujących się na nagrobkach już 

wyremontowanych. Krzewy zimozielone tzw. miniaturki (gat. tuja i jałowiec płożący), spełniające wymogi 

jakościowe Polskich Norm dotyczących materiału szkółkarskiego, należy posadzić za płytami napisowymi, w 

odpowiednio przygotowanym gruncie a następnie rozprowadzić kruszywo granitowe. Przejście przed 6. 

grobami należy urządzić z zastosowaniem nowych płyt chodnikowych o wym. 50 x 50 x 7 cm. Istniejące 

krawężniki, które będą ponownie wykorzystane do przedmiotowego remontu należy dokładnie oczyścić a teren 

odpowiednio wyrównać. Wyremontowane nagrobki wyglądem nie powinny odbiegać od tych, które znajdują się 

w bezpośrednim sąsiedztwie i są już wyremontowane. b) Remont mogiły żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. 

na cmentarzu wojennym z I i II wojny światowej przy ulicy Partyzantów w Piotrkowie Tryb. polegał będzie na 

wyposażeniu jej w płytę napisową o wym. 190 x 100 x 8 cm z ciemnego granitu nie gorszego niż Impala - 

BONAKO wraz z wykonaniem odpowiedniej inskrypcji (zał. nr 2 do umowy). Szczegółowy zakres przedmiotu 

zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikami do umowy, które stanowią integralną część przedmiotu 

zamówienia. Wymagania ogólne wykonania robót: - wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, - podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, - w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie utrzymywał teren w należytym porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, a po ich zakończeniu uprzątnie teren robót i przekaże go Zamawiającemu. - Wykonawca 

ponosi wszelaką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji przedmiotu umowy, 

chyba że szkoda wynikła nie z winy Wykonawcy. - warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania 

oferty przetargowej jest uwzględnienie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją 

zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w szacunkowym przedmiarze robót.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.54.00-1, 45.23.63.00-3, 45.22.38.20-0. 

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: Okres w dniach: 20. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony w 

przypadku, gdy wykonawca: a) Wykaże co najmniej dwa zamówienia (wykonane w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. 

wykonanie remontów nagrobków o wartości co najmniej 15 000,00 PLN każda - wg załącznika nr 3. 

b) Załączy referencje lub protokoły odbioru końcowego potwierdzające, że roboty budowlane 

wyszczególnione w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie. 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. 

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  

 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  

 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.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 kserokopię 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 - wg załącznika nr 5. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 



podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2. 6. Oświadczenie o niezaleganiu z 

opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 4. 

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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Przewiduje się możliwość zmiany zawartej umowy w razie zmiany przepisów prawa wpływającej bezpośrednio 

na treść lub możliwość wykonania umowy, konieczności ograniczenia zakresu umowy przez Zamawiającego, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, a 

także zaistnienia innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili zawierania umowy mających 

bezpośredni wpływ na możliwość jej wykonania. 

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: Urząd Miasta Pasaż 

Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski pokój 317. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 

godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski pokój 317. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

 


