
 

Piotrków Trybunalski dn. 21.06.2013r. 

SPZ.271.16.15.2013 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SP NR 13 
 

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: TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW SP NR 13. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ROZWIĄZANIE 
BUDYNKU Budynek przeznaczony do remontu to budynek w części frontowej i tylnej 
piętrowy a w części środkowej parterowy. Część budynku frontowego podpiwniczona, 
pozostała część budynku bez podpiwniczenia. Konstrukcja budynku murowana, ze stropem 
Żelbetowym i dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej o pokryciu z papy 
termozgrzewalnej. Przed budynkiem teren utwardzony, boisko szkolne, parking teren zielony. 
Budynek jest w całości Użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. W budynku projektuje się 
roboty remontowe polegające na: -termomodernizacji całego budynku (docieplenie ścian 
zewnętrznych) -wymianę stolarki okiennej (istniejące okna drewniane i okna w ramach 
aluminiowych na okna PCV) -likwidację ścianki szklanej w ramach stalowych w łączniku ( 
zamurowanie części otworu i wykonanie w części górnej otworu ścianki z pustaków 
szklanych -wymianę 1 drzwi zewnętrznych (drewnianych na stalowe) Dodatkowo projektuje 
się wykonanie nowego daszku nad wejściem głównym do budynku, uszczelnienie 3 
pozostałych daszków oraz malowanie części pomieszczeń szkoły. Ściany fundamentowe 
ocieplone - bez zmian, dach - bez zmian. Zestawienie prac remontowych: Roboty budowlane 
na zewnątrz budynku I etap do wykonania w 2013r. -Demontaż i ponowny montaż części 
instalacji odgromowej (elementy pionowe), -Demontaż i ponowny montaż rynien 
spustowych, -Rozbiórka zadaszenia - płyta Żelbetonowa nad wejściem głównym do budynku, 



-Montaż nowego zadaszenia o konstrukcji stalowej, płyta poliwęglanowa -Uszczelnienie 
płyty istniejących daszków nad wejściami, wymiana obróbek blacharskich, uzupełnienie 
tynku, -Demontaż ścianki stalowej szklanej w łączniku,zamurowanie części otworu a w części 
górnej wstawienie pustaków szklanych, -Demontaż krat okiennych -Wymiana stolarki 
okiennej na okna PCV, -Wymiana parapetów zewnętrznych, -Wymiana drzwi zewnętrznych 
drewnianych na stalowe, -Malowanie drzwi istniejących zewnętrznych do kotłowni i łącznika, 
-Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, -Wykonanie wyprawy 
cienkowarstwowej silikatowej wraz z malowaniem elewacji, -Zabezpieczenie istniejącej 
opaski ze Żwiru. Roboty budowlane wewnątrz budynku II etap do wykonania w 2014r. -
Malowanie pomieszczenia sali gimnastycznej -Malowanie części ścian i sufitów po wymianie 
instalacji c.o. , grzejników oraz instalacji c.w.u. IV. DANE MATERIAŁOWO 
KONSTRUKCYJNE 1.Stolarka Istniejąca stolarka okienna do wymiany na stolarkę okienną 
PCV wg technologii wybranej firmy. Pozostają bez zmian okna istniejące PCV Zalecana jest 
stolarka niskoemisyjna o współczynniku izolacyjności termicznej nie gorszym jak U 1,1 W 
m2K. Szkło zespolone, profil pięciokomorowy, szerokość profilu: 70 mm, zbrojenie 
ocynkowane o grubości 1,5 mm, kolor biały, okna z nawiewnikami ciśnieniowymi Parapety - 
do wykonania: zewnętrzne z blachy stalowej grubość 0,55 mm powlekanej w kolorze brąz 
połysk Drzwi zewnętrzne drewniane 1 sztuka do wymiany na stalowe, powlekane kolor jasno-
szary. Pozostałe drzwi zewnętrzne bez zmian, jedynie drzwi do kotłowni i drzwi łącznika 
stalowe przewidziane do malowania. Wykonać demontaż ścianki stalowej szklanej w 
łączniku, zamurowanie części otworu po ściance, grubość zgodna z grubością muru 
otynkować i pomalować. W części górnej otworu wykonać ściankę z pustaków szklanych 
kolor mleczny. Dodatkowo wykonać daszek nad wejściem do szkoły, o konstrukcji stalowej 
lakierowanej na kolor biały i pokryciu z płyty poliwęglanowej kolory białego Stary płaski 
daszek Żelbetowy do rozbiórki. Na pozostałych trzech daszkach płaskich Żelbetowych 
położyć papę polimerowo-bitumiczną wierzchniego krycia termozgrzewalną na osnowie z 
welonu poliestrowego o gramaturze nie mniejszej niż 200g m2 oraz wykonać nowe obróbki 
dachowe z blachy ocynkowane powlekanej grubość 0,5 mm w kolorze, spód daszku 
wyrównać styropianem grubości 3 cm i otynkować jak elewację . Montaż stolarki - otwór w 
murze powinien mieć wymiary większe od wymiarów zewnętrznych ościeżnicy o ok. 5 mm 
10 mm na stronę, stare okna, następnie zdjąć skrzydła z ościeżnicy, na zewnętrznej stronie 
ościeżnicy należy zakleszczyć i przykręcić - kotwy, kotwy należy mocować w odległości 150 
mm - max. 200 mm od wewnętrznego narożnika okna, odległość pomiędzy sąsiednimi 
kotwami powinna wynosić 500 mm 700 mm, wzdłuż poziomej części ramy dodatkowe 
zamocowania powinny znajdować się przy wszystkich pionowych słupkach. Ustawiać 
ościeżnice w otworze okiennym w poziomie i pionie, do ustawienia należy stosować kliny 
drewniane starając się je rozmieścić w miejscach planowanego kotwienia do muru (kliny 
stosować parami), szczególną uwagę należy zwrócić, aby nie zamontować stolarki na boku 
lub do góry nogami, gdyż spowoduje to rozhermetyzowanie się pakietów szybowych, 
prawidłowość i dokładność ustawienia ościeżnicy kontrolujemy mierząc przekątne (różnice w 
przekątnych nie mogą przekraczać 0,5 mm. Mocowanie kotew do muru: kotwy można 
odpowiednio odkształcać tak, aby przylegały do ściany podczas montażu należy zwrócić 
uwagę, aby poprzez zbyt mocne przykręcanie nie rozciągać ościeżnic, w tym celu należy w 
sąsiedztwie wkrętów pomiędzy mur a ościeżnicę włożyć na czas dokręcania podkładki 
dystansowe. Wkręty mocujące dokręcać na przemian do przeciwległych ścianek ościeża, 
Usunąć kliny poza tymi, które stabilizują ościeżnicę w pionie. Wypełnienie szczelin między 
murem a ościeżnicą przy Użyciu piany poliuretanowej. Należy zwrócić uwagę, aby nie 
spowodować wybrzuszeń ościeżnicy (światło ościeżnicy na dole, w środku i na górze 
powinno być takie same). Pianka poliuretanowa po nałożeniu rozpręża się wypełniając wolne 
przestrzenie, dlatego należy pamiętać, żeby wypełnić tylko 35 przestrzeni uszczelniającej. O 



ile przestrzeń po rozprężeniu pianki nie będzie wypełniona całkowicie należy ją uzupełnić 
powtórnie po utwardzeniu pierwszej warstwy. Sprawdzić drożności kanałów odwadniających, 
usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Wykonać obróbkę ościeży wewnętrznych, 
szpachlowanie, malowanie farbą emulsyjną i olejną. 2.Elewacja Ściany zewnętrzne ocieplić 
metodą BSO lekką - mokrą styropianem EPS 70 baza fasada grubości 14 cm i 0,040 W(mK) 
1. Do docieplenia należy zastosować system, w którym warstwę izolacyjną stanowi styropian, 
warstwę zbrojącą siatka z włókna szklanego, wyprawę elewacyjną tynk mineralny ( faktura 
kamyczkowa, baranek ) o grubości ziarna 2,0 mm, malowany farbą silikatową. 2. Materiały 
podstawowe: Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych - przyklejone zaprawą płyty 
wymagają dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Zużycie materiału: ok. 5,0 
kg m2. Zaprawa do przyklejania warstwy zbrojącej - również przeznaczona do przyklejania 
płyt styropianowych przy dociepleniach metodą mokrą lekką. Zużycie materiału: ok. 2 2,0 kg 
m2 (do zatopienia siatki do pokrycia siatki warstwą zaprawy). Silikatowy impregnat 
fasadowy - bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny impregnat do tynków mineralnych. 
Zabezpiecza fasady przed wnikaniem wody deszczowej. Zużycie materiału: ok. 0,3 l m2. 
Masa tynkarska mineralna - faktura kamyczkowa, grubość ziarna 2,0 mm. Zużycie materiału: 
od 2,0 do 2,5 kg m2. Farba silikatowa - paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do 
malowania elewacji. Odpowiednia do cienkowarstwowych tynków mineralnych. Płyty 
styropianowe - rodzaju EPS, odmiany 70 baza fasada, o wymiarach nie większych ni 600 
1200 mm, o zwartej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań, cięte z bloku po 
okresie sezonowania nie krótszym niż 8 tygodni. Do docieplenia ścian wykorzystywane będą 
płyty styropianowe grubość 14 cm. Siatka wzmacniająca - zaimpregnowana fabrycznie 
Środkiem uodparniającym na działanie alkalitów, o wymiarach oczek 3-5 3-6mm i splocie 
uniemożliwiającym przesuwanie włókien. Zużycie materiału: ok. 1, l m2 m2. 3. Materiały 
uzupełniające: Środek grzybobójczy - koncentrat do zwalczania pleśni, mchów, porostów i 
glonów. Stosowany przed przyklejeniem płyt izolacji termicznej lub przed nakładaniem 
tynków. Preparat do gruntowania słabego podłoża - do gruntowania nasiąkliwych podłoży 
przed mocowaniem płyt izolacji termicznej. Do uzupełnień ubytków - szpachlówka do 
napraw tynków cementowo - wapiennych, wypełniania ubytków i bruzd na ścianach oraz 
sufitach. Kolor jasnoszary. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Silikon 
akrylowy. Pianka poliuretanowa. 4. Warunki atmosferyczne wymagane przy prowadzeniu 
prac: temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału nie może być 
niższa niż 5st.C, niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy 
elewacyjnej jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej Ost.C w przeciągu 24 godz. 
Nawet jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niz 5st. C niedopuszczalne jest 
prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym 
nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników 
atmosferycznych. Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno być 
prowadzone przy temperaturze nie wyższej niż 25 st.C niewiązane materiały (masę klejącą w 
warstwie zbrojonej, tynki) należy chronić przed działaniem deszczu w przypadku tynków 
barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków nie może być niższa 
niż 5 st. C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80. 5. Wytyczne 
wykonania ocieplenia: Przygotowanie podłoża: Przed przystąpieniem do oczyszczania 
podłoża należy usunąć istniejące rury spustowe i blaszane podokienniki oraz obróbki 
blacharskie. Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, 
olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy te wypraw. Miejsca będące 
siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić drucianą szczotką, a następnie nasycić 
roztworem środka grzybobójczego. Powierzchnię ścian otynkowaną oczyścić mechanicznie, 
Np. szczotkami drucianymi następnie zmyć wodą. Należy wykonać badanie jakości podłoża 
za pomocą próbek - na oczyszczone podłoże przykleić za pomocą kleju systemowego próbki 



materiału izolacyjnego o wymiarach100 100mm (4-6 próbek). Po 3 dniach wykonać próbę 
ręcznego odrywania - jeżeli materiał izolacyjny zostanie. zerwany w swej strukturze, oznacza 
to, że podłoże charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku 
oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo 
związanej z podłożem warstwy. Wówczas powinno się zagruntować. Jeżeli ponowna próba da 
wynik negatywny, należy rozważać dodatkowe mocowanie mechaniczne. Przy znacznych 
nierównościach powierzchni należy nałożyć warstwę wyrównawczą: przy nierównościach do 
10 mm - szpachlówką lub zaprawę cementową, przy nierównościach od 10 do 20 mm - 
zaprawę cementową, jeżeli nierówności przekraczają 20 mm należy przeprowadzić naprawę 
naklejając materiał termoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem 
dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). 
Przyklejanie płyt styropianowych.: Płyty styropianowe rozpocząć przyklejać na poziomie 
istniejącego cokołu budynku z zachowaniem odpowiedniego wypoziomowania warstwy 
izolacyjnej. Ochronę dolnej krawędzi ocieplenia budynku stanowią metalowe profile z 
kapinosem zatapiane w warstwie kleju do mocowania tkaniny zbrojącej. Płyty styropianowe 
należy mocować do podłoża poziomo - z zachowaniem mijankowego układu spoin 
pionowych przy Użyciu zaprawy. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny do 
siebie przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach gotową 
zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3-4 cm i kilkoma 
plackami na środku Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co 
najmniej 40 powierzchni płyty. Ilość masy klejącej i jej grubość zależą od stanu podłoża, 
musi być zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany i dokładnie przycisnąć .Po dociśnięciu płyty nie wolno poruszać. Styropian należy 
przyklejać pasami od dołu do góry ściany. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być 
równa, a szpary między nimi nie powinno być prowadzone przy temperaturze nie wyższej niż 
25 st.C niewiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojonej, tynki) należy chronić przed 
działaniem deszczu w przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia 
prac i schnięcia tynków nie może być niższa niż 5 st.C, a wilgotność względna powietrza nie 
może przekraczać 80. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką: Warstwę zbrojoną należy 
wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu płytach styropianowych nie wcześniej 
niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie 
nastąpiło w okresie wiosenno- letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo 
starannego przeglądu stanu styropianu. Ochronę dolnej krawędzi ocieplenia budynku 
stanowią metalowe profile z kapinosem zatapiane w warstwie kleju do mocowania tkaniny 
zbrojącej. Warstwę zbrojoną należy wykonać w jednej operacji przy pomocy zaprawy, 
rozpoczynając od góry ściany, po wcześniejszym zabezpieczeniu miejsc szczególnie 
narażonych na uszkodzenia. W części parterowej (minimum do wysokości 2m od poziomu 
terenu), a także naocieplanych cokołach trzeba zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub 
tzw. siatkę pancerną. Na narożnikach otworów w elewacji należy wkleić ukośnie dodatkowe 
kawałki siatki o wymiarach nie mniejszych niż 20 35cm. Na narożnikach stosować kątowniki 
narożne z blachy aluminiowej. Najwygodniej jest stosować kątowniki fabrycznie oklejone 
pasmem siatki. Po nałożeniu masy klejącej grubości ok. 2 mm, natychmiast dokładnie wtopić 
w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie może w żadnym 
przypadku leżeć na płytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na 
zakład szerokości ok. 5-10cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 
płytami styropianowymi. Na świeżo wklejoną siatkę należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej 
grubości ok. 1 mm, tak aby siatka przestała być widoczna. Powierzchnię tej warstwy trzeba 
możliwie jak najdokładniej wygładzić pacą stalową. Krawędzie ościeży i krawędzie budynku 
uformować pacą kątową. Wykonanie wyprawy elewacyjnej: Wyprawę tynkarską należy 



wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 
miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować bezbarwnym silikatowym 
impregnatem do tynków mineralnych. Na wyschniętą warstwę gruntującą należy 
równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za pomocą stalowej pacy. Gdy materiał 
przestaje się już kleić do narzędzia, packą plastikową należy nadać mu jednorodną fakturę. 
Kolor tynku uzyskiwany jest poprzez malowanie farbą silikatową , nakładaną w dwóch 
cienkich powłokach. Cokoły: - tynk mozaikowy w kolorze przyjętym jak w kolorystykach w 
części graficznej opracowania. Malowanie farba elewacyjną: Farbę silikatową należy 
stosować w temperaturze powyżej 5 st.C. Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą 
spowodować odbarwienia farby. Przed Użyciem farbę dokładnie wymieszać. Farbę nakładać 
w dwóch cienkich powłokach, natryskiem lub wałkiem. Elewację należy chronić przed 
zamoczeniem lub uszkodzeniem aż do całkowitego wyschnięcia, oraz zakończenia montażu 
uszczelnień i obróbek blacharskich. Prace wykończeniowe: Po wykonaniu docieplenia 
zamontować rury spustowe, obróbki parapetów, daszek nad wejściem, elementy instalacji 
odgromowej, szyldy itp. 3.Powłoki malarskie Malowanie dwukrotne pomieszczenia sali 
gimnastycznej i części pomieszczeń po wymianie instalacji c.o. , grzejników oraz instalacji 
c.w.u. ścian i sufitów na kolor jasny uzgodnić z inwestorem , wykonać farbami emulsyjnymi. 
Szczegółowy opis zawarty jest w SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 
45.32.40.00-4, 45.45.30.00-7, 45.26.13.00-7, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.31.10.00-0, 
45.11.13.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
23.08.2014. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia 
wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 08.07.2013r. do 
godz. 9:00 w wysokości 30.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących 
formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK 
S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na poleceniu 
przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na: 
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SP NR 13 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. 

III.2) ZALICZKI 

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 Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za 
spełniony w przypadku, gdy wykonawca: a)wykaże co najmniej trzy 
zamówienia (wykonane w okresie 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 
trzech robót obejmujących swym zakresem: - zmiany w systemie ogrzewania, - 
zmianę źródła ciepła, - docieplenie ścian zewnętrznych, - wymianę okien o 
wartości co najmniej 1.000.000,00 zł każda PLN - wg załącznika nr 5; 
b)załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku 
nr 5 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez 
zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i 
przedłoży: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 4. Osoby te muszą 
posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej 
elektrycznej. 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 spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych 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, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 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 do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, 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; 

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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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 2; 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 3; 
3.Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 6; 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 7. 

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.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 Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 08.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż 
Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 punkt informacyjny. 

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 

 
 
 


