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SPZ.271.16.2014 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY 
WODOCIAGU W UL. REGATOWEJ NA ODC. OD UL. JEZIORNEJ DO UL. 
ZAWIŁEJ O DŁUGOSCI OK. 170M W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA 

WODOCIAGU W UL. REGATOWEJ 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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: WYKONANIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY WODOCIAGU W UL. REGATOWEJ NA ODC. OD 

UL. JEZIORNEJ DO UL. ZAWIŁEJ O DŁUGOSCI OK. 170M W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA 

WODOCIAGU W UL. REGATOWEJ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. 

Regatowej na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Zawiłej o długości ok. 170m w ramach zadania pn. 

Budowa wodociągu w ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim. I.Zakres zamówienia: 1.Wykonanie 

mapy do celów projektowych w skali 1:500 z dokonaniem kontroli usytuowania sieci podziemnych 

uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich elementów naziemnych sieci, 2.Projekt budowlany i 

projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy budowy wodociągu w ulicy Regatowej na 

odcinku od ul. Jeziornej do ul. Zawiłej zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi do 



projektowania, 3.Projekt usunięcia ewentualnych kolizji 4.Projekt odtworzenia nawierzchni drogi, 

5.Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniem, 6.Przedmiar robót ze 

szczegółowym opisem pozycji, 7.Kosztorys inwestorski, 8.Specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robot, 9.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), II.Uzgodnioną dokumentację projektowo-

kosztorysową należy wykonać w ilości: 1.Projekty budowlane i wykonawcze lub projekty 

budowlano-wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna 2.Przedmiar robót - 2 egz. + wersja 

elektroniczna 3.Kosztorys inwestorski - 2 egz. + wersja elektroniczna (wersja ath i pdf) 

4.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egz. + wersja elektroniczna 5.Projekt 

czasowej organizacji ruchu - 4 egz. + wersja elektroniczna III.Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa zostanie opracowana w sposób zgodny z: - Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz.462), - 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. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), - Rozporządzeniem 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 z późn. zm.), - Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1409) 

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U. z 2013 poz. 260) - Wytycznymi 

zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i polskich normach - Zasadami 

wiedzy technicznej i budowlanej. 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. - Przy wystąpieniu kolizji z istniejącą infrastrukturą, Projektant uzyska 

niezbędne warunki techniczne dla jej przebudowy. - Projektant uzyska niezbędne uzgodnienia w 

ZUDP oraz z PWiK, ZDiUM, gestorami sieci w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą 

infrastrukturą. - Projektant uzyska od ZDiUM zgodę na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

nie związanych z potrzebami ruchu drogowego. - W ramach czynności o których mowa w pkt. I. 

Wykonawca uzyska niewymienione wyżej: niezbędne opinie i uzgodnienia wymagane przepisami, 

dane wyjściowe do projektowania nie określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia - 



Projektant jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących 

dokumentacji. W żadnym opracowaniu nie mogą wystąpić nazwy własne użytych materiałów i 

wyrobów ani nazwy producentów, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję zgodnie z art. 29 i 

art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1. 

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: Okres w miesiącach: 3. 

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 

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 dwa zamówienia (wykonane w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem 

przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. wykonanie dwóch usług polegających na 

opracowaniu projektów budowy sieci wodociągowych na kwotę nie mniejszą niż 

10.000,00 PLN brutto każda - wg załącznika nr 4. b)Załączy dokumenty potwierdzające, 

że usługi wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane lub są wykonywane 

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. 

 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: a) Wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 3. Osoby te muszą 

posiadać uprawnienia do projektowania (branża sanitarna, drogowa). 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie;  

 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;  

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.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. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6. 4.Wykaz co najmniej dwóch zamówień 

(wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadających rodzajem przedmiotowi 

niniejszego zamówienia tj. wykonanie dwóch usług polegających na opracowaniu projektów budowy 

sieci wodociągowych na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 PLN brutto każda - wg załącznika nr 4. 

5.Dokumenty potwierdzające, że usługi wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie. 6.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 3. 

Osoby te muszą posiadać uprawnienia do projektowania (branża sanitarna, drogowa). 7.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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składanie ofert. 8.Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5. 

9.Oświadczenie o należeniu/nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej - 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: 

17.03.2014 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 

 

 


