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Adres strony internetowej, na której zamaWiający udostępnia specyfikację Istotnych WarunkóW ZamóWienia:
WWW.bip.piatrkoW"pl

Piotrków Trybunalski: VVYKONANlE USŁUG GEODEZYJNYCH l

KARToGRAFlczNYcH W 2015 R.
Numer ogłoszenia: 244740 -2015; data zamieszczeniai 18.09.2015

OGŁOSZEN|E O ZAMOW|EN|U - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy:

fi za mówienia publiczne9o

! zawarcia umowy ramowej

D uStanowienia dynamicznego systemu zakupóW (DsZ)

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

l. 1} NAZWA l ADRES: l\4iasto PiotrkóW Trybunalski , ul, Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków

Trybunalski, woj, łódzkie, te|. 044 7327796, faks O44 7327798.

Adres strony internetowej zamawiającego: WWW,piotrkow.pl

l. 2) RoDZAJ zAMAW|AJĄCEGo: Administracja samorządowa.

l1.1 ) oKREŚLENlE PRzEDMloTU zAMÓWENlA

l1.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKoNANIE USŁUG GEoDEZYJNYCH l

KARToGRAF|CZNYCH W 20.15 R,.

ll,,1.2) Rodzaj zamówienia: usłUgi,

l1,1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiot zamówienia :

Usługi sukcesywnego wykonywania W 2015 r, : 1, map Wstępnego projektu podziału nieruchomości, 2.

map prqektu podziału nieruchomości (mapa podziału), 3. stabilizacji punktów granicznych, 4, map do

celÓW prawnych z okazaniem granic na gruncie ize stabilizacją znaków granicznych, 5. map do celóW

prawnych bez okazania granic na gruncie, prace wymienione w punktach: 2, 4, 5 muszą obejmowaó

bezwzględnie badanie stanu prawnego nieruchomości i uwzględniać nie tylko dane wykazane w

ewidencji gruntów, ale również inne tytuły prawne (księgi wieczyste, zbiory dokumentów, decyzle

wywłaszczeniowe itd,)oraz dodatkowe opisy, jeśli akiualne dane różnią się od danych wykażanych w

tytułach własności. § 2. szacunkowa wielkość zamówienia 1, mapy wstępnego projektu podziału

nieruchomoŚci -7 szt.,2. mapy projektu podziałU nieruchomości (mapa podziału): a) podział 1 działki na

2 działki - 8 Szt., b) podział 1działki na3działki - 2 szt., c) podział 1 działki na 4 działki iWięcej - 1 szt.,

d) podział'l5 działek, 1 mapa - 1 szt,, e) podział 7 działek, 1 mapa - l szt.,3, stabilizacja punkiów

granicznych po podziale do 10 punktów - 6 szt,, 4, mapy do celóW prawnych z okazaniem granic na

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:244740&rok-20...2015-09-18
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gruncie i ze stabilizacją znaków granicznych - 4 szt,, 5, mapy do celów prawnych bez okazania granic na

gruncie - 6 szt,, podane pzewidywane ilości zamawianych usług mogą ulec zmianie, w zależności od

iloŚci WnioskÓW, potrzeb Urzędu Miasta, § 3. \AĄmagane terminy realizacji usług: 1. Termin Wykonania

wstępnego projektu podzjału nieruchomości - 1 tydzień od zgłoszenia pzez zamawiąącego potzeby

wykonania Mw pracy, przy czym przez odbiór usługi rozumie się protokolarne pżekazanie

Zamawiającemu 3 egzemplarŻy mapy Wstępnego projektu podziału wykonanej zgodnie z

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r, w sprawie sposobu itrybu dokonywania

podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz,2663), 2. Termin Wykonania mapy podżiału - 6 tygodni od

pzekazania \ĄĄkonawcy prawomocnego postanowienia w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu

podziału, plzy czym przez odbiór usługi rozumie się protokolarne przekazanie zamawiającemu 5

egzemplarzy mapy podziału pżyjętej do państwowego zasobu Geodezyjnego i kańografic znego wraz z
protokołem z pżyjęcia granic nieruchomości, 3, Termin wykonania stabilizacji punktóW granicznych - 6

tygodni od zgłoszenia Ękonawcy potrzeby wykonania pracy, przy czym pżez odbiór usługi rozumie się

protokolarne przekazanie zamawiającemu jednego egzemplarz a kopii protokołu granicznego

potwierdzonego ża zgodność z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i

kańog raficznego, 4. Termin wykonania mapy do celów prawnych z okazaniem granic na gruncie i ze
stabilizacją znaków granicznych - 8 tygodni od zgłoszenia wykonawcy potrzeby wykonania pracy, przy

czym przez odbiór usługi rozumie się pzekazanie zamawiającemu 4 egzemp|arzy mapy przyjętej do

państwowego zasobu geodezyjnego i kańograficznego, 5, Termin wykonania mapy do celów prawnych

bez okazania granic na gruncie - 6 tygodni od zgłoszenia wykonawcy potzeby wykonania pracy, przy

czym pżez odbiór usługi rozumie się pżekazanie zamawiającemu 4 egzemplaży mapy przyjętej do

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. podane w punktach .1,2,4,5 ilości map nie

obejmują egzemplaży map przewidzianych dla Miejskiego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

kańograficznej, ewidencji gruntów oraz komórki zajmującej się zatwierdzaniem podziałów

nieruchomoŚci, 6, Termin realizacji usług Wymienionych W punktach od 1 do 5 może zostać przedłuzony

pżez Zamawiającego na Wniosek Wykonawcy złożony przed upływem terminu realizacji danego

zlecenia, nie więcej jednak niż o 14 dni, o ile wykonawca wykaże, że nie będzie w stanie dotrzymać
terminu z przyczyn od niego niezaleźnych, § 4, Wszystkie usługi geodezyjne winny być wykonywane

zgodnie z celem zamówienia, przepisami prawa i standardami obowiązującymi przy wykonywaniu prac
geodezyjnych i kartograficżnych, w szczególności w oparciu o prawo geodezyjne i pżepisy wykonawcze

do ustawy oraz W oparciu o: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolitY: Dz- U. 2015 r. Poz. 782), ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r, kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.

U.2014 poz- 121 ze zm.\, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst

jedno|ity: Dz. U- 2013 r. poz.707 ze zm.\, rozpolządzenie Rady l\4inistróW z dnia 7 grudnia 2004 r. w

sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałóW nieruchomości (Dz- |J.2004 r, Nr 268, poz, 2663),

rozpoządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. W sprawie

http:/,ĄzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:244740&rok:20...2015-09-18
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ewidencji gruntóW ibudynków ( tekst jednolityj Dz-|J.2Q15 r, poz.542\, rozporządzenie MinistróW Spraw
Wewnętżnych iAdministracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. W

sprawie rozgraniczania nieruchomoŚci (Dz, U,1999 r, Nr45 poz,453), ustawę z dnia 13 paŹdziernika
'1998 r, - Pzepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U, 1998 r. Nr 133,
pÓz, 872 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administrac,]i z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kańograficznego (Dz.|J.2O11 r. Nr263 poz. 1572)..

l1.1.5)

przewiduje się udzielenie zamóWień uzupełniającychl
określenie pżedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
zamawiąący pr'ewiduje udzielenje zamówień uzupełniających, o których mowa w art, 67 ust. 1 pkt 6 i

7 ustawy prawo zamówień pubIicznych, zamówlenia uzupełniające będą tożsame z przedmiotem

zamówienia.

l1.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70,00.00,00-1,

l1.1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

l1.1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy Wariantowei: nie,

l1.2) czAs TRWANlA zAMÓWlENlA LUB TERM|N WYKoNANlA: Zakończen ie: 31.12-2015

ll1.1) WAD|UM

lnformacja na temat wadium: w nin jejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium,
Il1.2|zALlczKI

ll1.3) WARUNK| UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANlA oGENY
SPEŁN|ANlA TYCH WARUNKÓW

lll, 3.1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określone,i działalności lub
czynnoŚci, jeŻeli pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zostanie prżez
zamawiającego uznany za spełniony W przypadku, gdy Wykonawca Wykaże i pzedłoży: a)
uprawnienja do Wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności - Wymagane
jest posiadanie przez co najmniejjedną oSobę przeżnaczoną do realizacji zamóWienia,
uprawnjeń zawodowych w dziedzinje geodezji i kartografii, o których mowa w ań, 43.ust, 2
uStawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne ikańograficzne (tekst jednolity: Dz.U.2015

http:lkzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:2447 40&rok:20,.. 2015_09_18
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poz.520). 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 WykIuczonego uznaje się za odrżuconą, ocena spełniania
powyżSzych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW żawańych W

ofercie,

ll1.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych warunków: przy dokonaniu oceny

spełniania warunków zamawiający będzie sję kierował regułą: spełnia albo nie spełnia,

niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzje wykluczeniem wykonawcy z
postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, ocena spełniania
powyższych warunków nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych W

ofercie.

ll1.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: plzy dokonaniu oceny

spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia,

niespełnienie chociażby ]ednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z
postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odżuconą. ocena spełniania

powyższych warunków nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych W

ofercie.

ll1.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do Wykonania zamówienia, zostanie pzez zamawiającego Uznany za Spełniony W
pżypadku, gdy Wykonawca Wykaże i pżedłoży: 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 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; ofeńę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za
odrzuconą- ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub

dokumentóW zawartych w ofercie,

ll1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

http:llbzpO.poftal.uzp.gov.pt/in<lex.php?ogloszenie:show&pozycj a-ż447 4O&rok:20... 2015-09-18
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opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

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 zawańych w

ofercie,

ll1.4) lNFoRMACJA o ośWlADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARczYc
WYKONAWCY W CELU POTW|ERDZENlA SPEŁN|ANlA WARUNKÓW UDZ|AŁU W
PosTĘPoWANlU oRAz NlEPoDLEGANlA WYKLUGZENlU NA PoDsTAWlE ART. 24 UsT, 1

USTAWY

ll1.4.1)W zakresie wykazania spełniania pĘez Wykonawcę warunków, o których mowa W ań. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należ},

przedłożyć:

. potwierdzenie posiadania uprawnień do Wykonywania określonej

jeżeli pżepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadanla,

zezwolenia lub Iicencje;

działalności lub czynności,

W szczególności koncesje,

, wykaz osób, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odPowiedzialnYch za śWiadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanyml,

wraz z informacjami na temat ich kwaliflkacji zawodowych, doświadczenia iWykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

. ośWiadczenie. że osoby. które będą uczestnłczyc w wykonywaniu zamóWienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeźeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

ll1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania Wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

. ośWiadczenie o braku podstaw do Wyk|uczenia;

' aktualny odpis z WłaŚciwego rejestru lub z centra|nej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wyk|uczenia 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 ofeń;

ll1.4.3) Dokumenty podmiotóW zagranicznych

http:lbzpO.portal.uzp.gov,pl/index.php?ogloszenie-show&pozycj a=2447 40&rok:20.., 2015-09-18



Strona 6 z 8

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

ll1.4.3.1) dokument wystawiony W kraju, W którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

, nie otwańo 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 ujszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za|egłych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
WczeŚniej niŻ 3 miesiące pżed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału
W postępowaniu o udzielenie ZamóWienia albo składania ofeń;

, nie ozeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niź 6
miesięcy pżed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń:

|l1,4,3.2|

, zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, W zakresie określonym w arl.24 ust, 1 pkt 4-8 -

wystawione nle wcześniej niż 6 miesięcy plzed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienja albo składania ofeń;

, zaświadczenie właściwego organu sądowego lub adminisrracyjnego mie,sca 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 pęed upływem terminu składania
WnioskÓW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania
ofeń

ll1,4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tei samej grupy kapitałowej

, Iista podmiotów na|eżących do tej samej grupy kapitałowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

111.6) lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione W pkt ll1.4) albo W pkt ll1.5)

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:2447 40&rok=20... 2015_09_18
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Komp|etna ofeńa musi zawieraĆ: 1, Formularz ofertowy Według Wzoru zawańego W specyfikacji jstotnych

warunków zamówienia - wg załącznika nr 1. 2, w pzypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzie|enie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu (należy załączyć oryginał lub kserokopię
potwierdzoną przez notariusza), 3, oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wg załącznlka nr 5, 4, ośwjadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie ań. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2. 5. \Ą/vkaz osób, które będą
uczestniczyÓ W Wykonywaniu zamÓWienia Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a
taęe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - wg załączn|ka nr 3- 6. Aktualny odpis z WłaŚciwego rejestru, jeże|i odrębne pzepisy
Wymagają Wpisu do rejestru, W celu Wykazania braku podstaw do Wykluczenia W oparciu o ań, 24 ust, 1

pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem
terminu składania ofeń; a w stosunku do osób rlzycznych oświadczenie w zakresie ań, 24 ust. 1 pkt 2
WW, ustawy, zamawiąąCy użna Wydruk z centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności Gospodarcze,;.
7. uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu dzjałalności lub czynności - wymagane jest
posiadanie, przez co najmniejjedną osobę przeznaczoną do realizacji zamówienia, uprawnień

zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w ań.43 ust, 2 ustawy z dnia 17 maja

1 989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2O15 poz, 52o), 8, ośWiadczenie o
nieżaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg
załącznika nr 4, 9, Jeźeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk ania poza terytorium

Rzeczpospolitej polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt, 6 składa dokument lub

dokumenty, Wystawione W kąu, W którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające
odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwjdacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nje 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 pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenle
lub rozłoźenie na raty za|egłych płatności lub wstlzymanje w całości wykonania decyzji właściwego
organu- 10, Jeże|i w kąu pochodzenia osoby lub w kąu, w którym wykonawca ma siedzibę lub mlejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt, 6 żastępuje się je dokumentem
zawierającym ośWiadczenie złożone pzed notariuszem, Właściwym or9anem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodżenie osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania,

lV,1) TRYB UDzlELENlA zAMÓWENlA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamóWienia: przetarg nieograniczony,

lV.2) KRYTERlA ocENY oFERT
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lv,2.1) kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1-cena-95

2 - termin płatności faktury/rachunku - 5

lv,2,2|

! Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

lV.3) zMlANA UMoWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańei umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

umowa na realizację zamówienia zostanie zawańa na warunkach wymienionych w załączonym do

SIWZ Wzoze umowy

lV.4) lNFoRMAcJE ADMlNlsTRAcYJNE

lv.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 TrybunaIskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-3o0 PiotrkóW Trybunalski,

|V.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30,09,2015 godzina 09:00, miej§ce: Urząd l\4iasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego

10 97-300 PiotrkóW Trybunalski Punkt lnformacyjny.

|V.4.5) Termin A iązania ofeńą: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lv.4,17) czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w pĘypadku
niepżyznania środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środkóW z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały bye pżeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie
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