
 

SPZ.271.23.2014          Piotrków Tryb. 03.04.2014 

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

www.bip.piotrkow.pl 

Piotrków Trybunalski: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ BUDOWY KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ WZDŁUŻ UL. OKRZEI (NA ODC. OD UL. HUTNICZEJ DO POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCYM KANAŁEM W UL. 
OKRZEI POWYŻEJ UL. STALOWEJ) I W UL. HUTNICZEJ (NA ODC. OD UL. OKRZEI DO UL. 1-GO MAJA) W 
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA; BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ ULICY OKRZEI 
(OD UL. STALOWEJ DO UL. HUTNICZEJ) - DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 
Numer ogłoszenia: 112408 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014 
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: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - 
KOSZTORYSOWEJ BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ UL. OKRZEI (NA ODC. OD UL. HUTNICZEJ DO 
POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCYM KANAŁEM W UL. OKRZEI POWYŻEJ UL. STALOWEJ) I W UL. HUTNICZEJ (NA ODC. OD 
UL. OKRZEI DO UL. 1-GO MAJA) W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA; BUDOWA KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ WZDŁUŻ ULICY OKRZEI (OD UL. STALOWEJ DO UL. HUTNICZEJ) - DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Okrzei (na odc. od ul. Hutniczej do 
połączenia z istniejącym kanałem w ul. Okrzei powyżej ul. Stalowej) i w ul. Hutniczej (na odc. od ul. Okrzei do ul. 1-go Maja)w 
Piotrkowie Trybunalskim obejmującej: a.mapę dc projektowych w postaci numerycznej w skali 1:500 ( z dokonaniem kontroli 
usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich elementów naziemnych sieci); b.materiały 
niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji celu publicznego; c.projekt zagospodarowania terenu dla budowy 
kanalizacji deszczowej; d.projekt budowlany i projekt wykonawczy/ lub projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji 
deszczowej wzdłuż ulicy Okrzei (na odc. od ul. Hutniczej do połączenia z istniejącym kanałem w ul.Okrzei powyżej ul. Stalowej) 
i w ul. Hutniczej (na odc. od ul. Okrzei do ul. 1-go Maja) wraz z wpustami ulicznymi oraz z przyłączami kanalizacji deszczowej 
do przyległych posesji przy ul. Okrzei 1a, 1b i 1c i do posesji przy ul. Hutniczej 13 ( w przypadku posesji przy ul. Hutniczej13 
projekt przyłączy powinien obejmować odcinek od sieci kan. deszczowej do budynku, natomiast przyłącza powinny zostać 
skosztorysowane wyłącznie w pasie drogowym) a także z odwodnieniem sieci ciepłowniczej przebiegającej wzdłuż ul. Okrzei; 
e.projekt budowlany i projekt wykonawczy/ lub projekt budowlano-wykonawczy usunięcia ewentualnych kolizji i przebudowy 
istniejących sieci; f.projekt odtworzenia nawierzchni drogi na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi; g.projekt organizacji 
ruchu na czas budowy; h.przedmiar robót ze szczegółowym opisem pozycji; i.kosztorys inwestorski; j.specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót; k.uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi; l.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). Podstawowe dane liczbowe: -
długość sieci kanalizacji deszczowej ok. 410,00 m; -długość przykanalików do bloków ok. 125,00 m. Infrastrukturę techniczną 
należy projektować w oparciu o wydane przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację warunki techniczne do projektowania 
kanalizacji deszczowej. Pozostałe niezbędne do projektowania warunki techniczne zobowiązany jest pozyskać Projektant. 
Ponadto: 1.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. 2.Przy wystąpieniu kolizji z 
istniejącą infrastrukturą Projektant uzyska niezbędne warunki techniczne dla jej przebudowy. 3.Zamawiający przekaże w celu 
uwzględnienia w przedmiotowym projekcie: -koncepcję odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego opracowaną w marcu 2009r. -protokół nr 7-2013 z posiedzenia Rady Technicznej z dnia 3.10.2013r -warunki 
techniczne do zaprojektowania kanalizacji deszczowej wydane przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację w dn. 28.01.2014r. 
5. Na etapie projektowania rozwiązania techniczne powinny być konsultowane z Biurem Inwestycji i Remontów i PWiK. 
6.Projektant jest zobowiązany do pozyskania: -opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, -danych 
wyjściowych do projektowania nie określonych w niniejszej umowie. 2.Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać: 
a)w ilości : -Projekty budowlane i wykonawcze/ budowlano-wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna -Przedmiar robót - 2 
egz. + wersja elektroniczna -Kosztorys inwestorski - 1 egz. + wersja elektroniczna(wersja kst i pdf) -Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót - 2 egz. + wersja elektroniczna, b) Dokumentacja projektowa oraz STWiOR będzie podstawą przy 
sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia , zgodnie z art. 31.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie powinna zawierać 
nazw własnych użytych materiałów i wyrobów ani nazw producentów. 3. Wymagania formalne i prawne: Dokumentacja 
projektowo - kosztorysowa zostanie opracowana w sposób i w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz będzie zgodna z przepisami: - Ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z 

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


późniejszymi zmianami), -Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 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. Nr 202 z 2004 r. poz.2072 z 
późniejszymi zmianami), -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) - w zakresie opracowania 
przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126), -
Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich Normach, -Z zasadami wiedzy techniczno - 
budowlanej.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3. 

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: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

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. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub 
dokumentów zawartych w ofercie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. wykonawca musi wykazać, iż opracował projekty 
budowy sieci kanalizacji deszczowej o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 20 000,00 zł. - wg 
załącznika nr 4. Załączy dokumenty potwierdzające, że te zamówienia wyszczególnione w załączniku nr 4 
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.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. 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 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. osoby wykonujące dokumentację projektową muszą posiadać uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji kanalizacyjnych i drogowej 
bądź konstrukcyjno - budowlanej - wg załącznika nr 5. 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.3.5) 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. 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 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.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) Kompletna oferta musi zawierać: 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 2. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 3. 6. 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. wykonawca musi wykazać, iż 
opracował projekty budowy sieci kanalizacji deszczowej o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 20 000,00 zł. - wg 
załącznika nr 4. Załączy dokumenty potwierdzające, że te zamówienia wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane 
należycie 7. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. osoby wykonujące dokumentację projektową muszą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji kanalizacyjnych i drogowej bądź konstrukcyjno - budowlanej - wg załącznika nr 5. 
8. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne - wg załącznika nr 6. 9. W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców. 10. 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. 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) 
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 
Zmiany postanowień umowy zgodnie z § 9. 

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 Piotrków Trybunalskim Pasaż 
Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb. pok. 317. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2014 godzina 09:00, 
miejsce: Urząd Miasta Piotrków Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb. 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 

 
 


