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Adres strony internetowej, na której zamaWjający udostępnia specyfikację lstotnych Warunków ZamóWienjai
WWW,bip.piotrkoW,pl

Piotrków Trybunalski; Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w

Numer ogłoszenia: 106202 - 2016; data zamieszczenaa:28.04.2016
OGŁOSZENlE O ZAMOWlENlU - roboty budowlane

ul, Zabiej

zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy:

P] zamówienia publiczneqo

! zawarcia umowy ramowei

! ustanowienia dynamicZnego systemu zakupóW (DSz)

l. 1) NAZWA lADRES: Miasto PiotrkóW Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego .10, 97-300 Piotrków
Trybunalski, Woj. łódzkie, lel. o44 7327796, laks o44 7327798.

Adres strony internetowej zamawiającego: WWW,piotrkow,pl

l. 2) RODZAJ ZAMAW|AJĄCEGO: Administracja samorządowa,

l1.1) oKREŚLENIE PRZEDMloTU zAMÓWlENlA
l1,1,1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej iwodociągu w
ul, żabiej,

11.1.2) Rodzaj zamóWienia: roboty budowlane.

l1.1.4) określenie pźedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: pżedmiotem zamówienia
.Jest: Wykonanie sieci WodociągoWązpżYłączamido posesji \^Ą/konanie sieci kanalizacji sanitarne] z
pżyłączami w pasie drogowym zakres zeczowy obejmuje: l- Budowa sieci wodociągowe,, z pżyłącżami
do posesji: '1. Wodociąg z rur żeliwnych sferoidalnych Dn-1oo mm 229,7 mb 2. Wodociąg z rur żeliwnych
sferoidalnych Dn-8o mm 3,2 mb 3, pzyłącza Wodociągowe z rur PE SDR 1.1 Dn-4o mm, .l2 kpl 4.
pzyłącza Wodociągowe z rur PE sDR 11 Dn40 mm W ul, Hutniczej (Wynik przebudowy Wodoc, istn.) 3
kpl, 5, zasuwy żeliwne kołnierzowe Dn-150 mm 2 kpl. 6, zasuwy źeliwne kołnieźowe Dn-1oo mm 4 kpl.
7, hydrant żeliwny nadziemny Dn-80 mm 1 kpl. 8. przewiert dla Wodociągu pod jezdnią ul. Łódzkie! 14mb
9, Zestawy Wodomiezowe ,10 kpl. ll, Budowa kanalizacji sanitarnej z pżyłąCzamiw pasie drogowym: 1.
kanał z rur PcV Dn- 25o 7,3 mm lite 7,9mb 2 kanał z rur PcV Dn- 200 5,9 mm lite g2,4mb 3 przyłącza z
rur PCV Dn-160 4,7 mm lite 4 kpl, 17mb 4 studzienka rcwizyjna z kręgóW żelbetowych Dn 1 ,o m 2 kp, lll.
Roboty towarzyszące ( pŻygotowawcze, ziemne, inne zgodnie z Projektem Technicznym isTWioR)

htę:/,ĄzpO,portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycj 
a:106202&rok=20... 2016_04_28
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roboty pomiarowe liniowe, rozebranie nawierz chni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni,
zabezpieezenje istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci. oznakowanie
Wodociągu, PrzewieńY, IikWidacja nieczynnych odcinków sieci. Ponadto wykonawca wyłoniony w drodze
pzetargu zobowiązany będzie do: zapewnienia pełnej obsługi geodezy]nej z inwenlaryzaąą
powykonawczą włącznie, na koszt własny, pokrycia kosztów związanych z zĄęciempasa drogowego,
przeprowadzenia prób szczelności wykonanej sieci wodocjągowej, kanalizacyjnej, badania hydrantów
itp, WYMAGANlA oGoLNE WYKoNANlA RoBÓT: rozpoczęcie prac należy zgłosjó do odpowiednich
jednostek - gestorÓW sieci, celem poinformowania o w w robotach i czasie ich trwania. podczas realizacji
robót wykonawca będzie pzestrzegaó pżepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z
RMB.PMB Dz,U Nr. 13 z dnia 14.o4.72 pżed pzystąpieniem do rea|izacji należy bezwzględnie
zapoznaó się z protokołem, opinią zupD. włączenie wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej do sieci
miejskich wykonać w uzgodnieniu z pwik, uwAGA zamówienie naleźy wykonaó ściśle wg projektu,
oraz SzczegółoWą SPecYfikacją Techniczną \^/Ykonania i Odbioru Robót, wszystkie materiałry użyte do
budowy muszą posjadać: ceńyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodnośó z
kryteriami właściwych pzepisów i dokumentów technicznych, Deklarację zgodności Iub ceńyfikat
zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną W pżypadku WyrobóW, dla których nie
ustanowiono polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacJą. Dla utrzymania standardów oraz jakości
produktów wszystkie kształtki, zasuwy, hydranl itp. użyte do budowy wodociągu muszą byó wykonane z
żeliwa sferoida|nego, Rury z połączeniamj nieblokowanymj o średnicy nominalnej DN80-100 mm (w
klasie c40) wykonane z żeliwa sferoidalnego, plzeznaczone do transportu wody pitnej, z kjelichem
jednokomorowym pzystosowanym do połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumoWą z
EPDM, z możliwym odchyleniem kątowym na kieljchach do 5 W DN10o. Zewnętżna powiezchnia rur
pokryta aktywną Warstwą stopu cynku z glinem (Zn-Al) W proporcji 85 proc,(Zn) -15 proc. (Al),
nakładanego W łuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g m2, wg PN-EN
545 2010. warstwę wykończeniową stanowió ma powłoka z lakieru epoksydowego o grubości mjnimum
80 um, wewnętrzna powiezchnia rur powinna byó wykonana z zaprawy cementowej, nakładana wirowo.
Grubośó Wykładziny z zaprawy cementowej powinna byó zgodna z aktualną normą PN-EN545, Do
spoządzania zaprawy powinien być uźywany cement hutniczy o dużej odporności na siarczany (HsR),
Według aktualnej normy PN-EN 197-1 cement - CzęśÓ 1 Skład, Wymagania i kryteria zgodnoŚci
dotyczące cementóW powszechnego użytku, Do sporu ądzania zaprawy cementowej powinna byó
stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywą wody pitnej 98 83 Ec, wymagany atest laboratorium
badawczego akredytowanego zgodnie z aktualną normą EN 45o1.1. kielich wewnątrz pokryty warstwą
ePoksYdu wYsokocYnkowego z wykończeniową warstwą epoksydową koloru niebieskiego. Kształtki
kielichowe i kołnierzowe o średnicy nominalnej DN80-.l00 wykonane jako monolityczne odlewy z żeliwa
sferoidalnego, pżeznaczone do transportu wody pitnej. kształtki kieIichowe z połączeniami
nieblokowanymi o średnicy nominalnej DN,100 20omm, Wykonane z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj 
a=I06202&rok:20.,. 2016-04-28
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do transpońu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do połączeń wsuwanych
lozłączalnych z uszczelką gumową z EpDM, z możliwym odchyleniem kątowym na kielióhach do 5
kształtki kołniezowe uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej wkładką stalową z
kołniezami owierconymi na ciśnienie PN 1o, PN16 lub PN 25 bar, Kształtki pokryte z zewnątż i
WewnątŻ Warstwą proszkowego lakieru epoksydowego o grubości min. 70 um, nakładanego W procesie
kataforezy,lnne powłoki: kształtki pokryte z zewnątż i wewnątrż warstwą proszkowego lakieru
epoksydowego o 250 um (podwyższony standard), wskazane jest aby wyroby z żeliwa sferoidalnego
posiadały między innymi atesty ideklaracje kĘowa Dek|aracla zgodnoścj wystawiona pzez
producenta lub upoważnionego przedstawicieIa producenta (wymagane pzedstawienie upoważnienia
wystawionego przez Producenta). Certyfikat zgodnoŚci z aktualną normą EN 545, nadany przez
jednostkę ceńyfikującą akredytowaną zgodnie z aktualną normą EN 4501 1. Atest Wydany pżez
akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzający stosowanie wody pitne,i zgodnej z Dyrektywą
wody pitnej 98 83 Ec do spolządzania zaprawy cementowej przeznaczonej na wykładzinę wewnętrzną
rur, CeńYfikat, PotwierdzającY sPełnjanie przez Producenta wymagań w zakresie systemu zarządzania
jakością, zawańych W aktualnej normie EN- lso 9o01 2008. Atest Higieniczny Wydany przez Państwowy
Zakład HigienY. Rury ikształki muszą być jednego producenta. Zaleca się aby producent rur i kształtek
posiadał certyfikat o zgodności caĘ gamy rur i kształtek z aktualną normą EN 545 2o1O, Wydany przez
niezależną lnstytucję, żw, stronę trzecią, akredytowaną w jednym z kĘów unii Europejskiej, zaleca się
aby producent rur, kształtek, wyposażenia iarmatury posiadał pełny ceńyfikat lsog001, Ęn na
koncepcję + produkcję + spżedaż, wydany przez niezależną instytucję, żw. stronę tżecią,
akredytowaną w.Jednym z krajów unii Europejskiej. Daje to pewnośó, Że zażądzanie jakością u
producenta jest kontrolowane przez powołane do tego instytucje, zasuwy żeliwne, kołniezowe,
bezdławicowe z elastYcznym zamknięciem igładkim swobodnym przelotem, emaIiowane wewnątrz lub
epoksydowane, uszczelnienie Wrzeciona podwójne, oringowe, przy połączeniach kołnieżowych W
węzłach śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane z dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. hydrant p, poźarowy nadziemny średnicy 80 mm z podwójnym
zamknięciem na ciśnienie nominalne ,1,6 Mpa, z możliwością rozdzielenia korpusu górnego i dolnego
(tzw, złamanie), Wykonane Wg normy PN-89 M-74og2(DlN 3221), mrozoodporne. Musi posiadaó
świadectwo dopuszczenia wyrobu do uźytkowania w ochronie przeciwpożarowej - Józefów. warunkiem
koniecznym dla prawidłowego plzygotowania oferty pzetargowejjest zapoznanie się z dokumentacją
techniczną dotyczącą pżedmiotowego zamówienia, pżed pżystąpieniem do pżetargu należy dokonać
wizji Iokalnej obiektu w miejscu reaIizacji zamówienia,.

l1.1,5)

! przewidu;e się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie pĘedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

l1.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV); 45,23.1 3,00-8,

http:/ĄzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycj 
a..1O6202&rok:2O... 20I6-04-28
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l1,1,7| czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

l1.1.8) czy dopuszcza się złożenie ofeńy Wariantowej: nie.

l1.2} czAs TRWANlA ZAMÓWENlA LUB TERM|N WYKoNANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

FlNANsovVYM l TEcHNlczNYM

ll1,1)WADIUM

lnformacja na temat wadium: nie dotyczy

x1.2,tzALlczKl

|l1.3) WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY
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

sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - przy dokonaniu oceny
spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -
niespełnienie chociażby jednego warunku skutkowaó będzie wykluczeniem wykonawcy z
postępowania; ofeńę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odzuconą. ocena spełniania
powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w
ofercie,

ll1.3.2) Wiedza i dośWiadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

wykaże co najmniej dwa zamówienia o wartoścj całkowitej co najmniej 150 oo0,oo zł brutto
każda (wykonane w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem p,,edmiotowi
niniejszego zamówienia, tj. obejmujące swym zakresem łącznje budowę sieci wodociągowej i

sjeci kanalizacji sanitarnej , wg załącznika nr 4: b) załączy dokumenty potwierdzające, że
roboty Wyszczególnione W załączniku nr 4 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 skutkowaó będzie wyk|uczeniem Wykonawcy z
postępowania; ofeńę wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odźuconą, ocena Spełniania
powyżSzych warunków nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych w
ofercie.

ll1.3.3) Potencjał techniczny

l1tĘ:lhzPO,Porlal.uzP.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj 
a=106202&rok:20.., 2016_04_28
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opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - pzy dokonaniu oceny

spełniania WarunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó 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,

ll1.3.4) osoby zdolne do Wykonania zamóWienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

Pzedłoży Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z

lnformacjami na temat ich kwa|ifikacji zawodowych, a także zakresu Wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj- Kierownik budowy -

Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej W budownictwie o specjalności:

instalacyjnej W zakresie sieci kanalizacy.inych, instalacyjnych elektrycznych, Kierownicy robót -

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: W

zakresie budowy dróg - 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 skutkowaó 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

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych WarunkóW: - pzy dokonaniu oceny

spełniania Warunków zamawiający będzie Się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie Wyk|uczeniem wykonawcy z

postępowania; ofeńę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odę uconą. ocena spełniania

powyżsżych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych W

ofercie

ll1.4) lNFoRMACJA o oŚWnDczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAK|E MAJĄ DosTARczYĆ

WYKONAWCY W CELU POTW|ERDZENlA SPEŁNIAN|A WARUNKÓW UDZ|AŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz N|EPoDLEGAN|A WYKLUGZEN|U NA PoDsTAWlE ART. 24 UsT. 1

UsTAvVY

ll1.4.1) W zakresie Wykazania spełniania pźez wykonawcę WarunkóW, o których mowa w ań. 22

ust. 1 ustawy, oprócz ośWiadczenia o spełnianiu WarunkóW udziału W postępowaniu należy

przedłożyć:

http:llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie-show&pozycj a:lO6202&rok:20... 2016-04-28



Strona 6 z 9

. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem terminu

składania ofeń albo WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działa|ności jest krótszy - W tym okresie, Wraz z podaniem ich rodzaju i Wartości,

daty i miejsca Wykonania oraz z załączeniem dowodóW dotyczących najważniejszych robót,

okreś|ających, 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 uczestniczyó 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 takźe zakresu Wykonywanych pżez nie czynności,

oraz informac.ją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

ll1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 'l ustawy,

należy przedłożyó:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z Właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne pżepisy lvymagają wpisu do rEestru lub ewidencji, w celu

Wykazania braku podstaw do Wykluczenia W oparciu o ań. 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;

. aktualne zaśWiadczenie Właściwego naczelnika użędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkóW, lub ZaśWiadczenie, że uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstzymanie W

całości Wykonania decyzji Właściwego organu - Wystawione nie Wcześniej niż 3 miesiące pżed

upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamóWienia albo składania ofeń;

. aktualne zaśWiadczenie Właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy

RoIniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał pżewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstzymanie W

całości Wykonania decyzji Właściwego organu - Wystawione nie Wcześniej niż 3 miesiące pżed

upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofeń;

ll1.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

hĘ:/ibzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:106202&rok:20...20t6-04-28
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

ll1.4.3.1} dokument Wystawiony w kraju, \iv 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 izdrowotne albo

że uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstzymanie W całości Wykonania decyzji Właściwego organu - Wystawiony nie

WczeŚnjej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofert;

. nie ożeczono Wobec niego zakazu ubiegania się o zamóWienie - Wystawiony nie Wcześniej niż 6

miesięcy pżed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofert;

ll1.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, W zakresie okreś|onym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 -

Wystawione nie Wcześniej niż 6 miesjęcy pzed upływem terminu składania WnioskóW o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

zaświadczenie właściwego organu sądowego Iub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, W zakresie określonym W ań. 24 ust. 1 pkt 1o

-'11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofeń.

ll1.4.4} Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

, Iista podmiotów na|eżących 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;

ll1.6) lNNE DoKUMENW

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

http://bzpO.pońal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie-show&pozycj a=I06202&rok:20... 2016-04-28



Strona 8 z 9

Kompletna ofeńa musi zawieraó: 1, Formulaz ofertowy Według Wzoru zawańego W specyfikacji istotnych

WarunkóW zamóWienia - Wg załączn|ka nr 1; 2. oświadczenie o niepodleganiu Wykluczeniu z

postępowania na podstawie ań, 24 usl 1 oŻz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2; 3, \ĄĄ/kaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamóWienia Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, a także zakresu Wykonywanych pzez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami tj, Kierownik budowy - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej W bUdownictwie o specjalności: instalacyjnej W zakresie sieci kanalizacyjnych, instalacyjnych

elektrycznych, Kierownicy robót - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej W

budownictwie o specjalności: W zakresie budowy dróg - wg załącznika nr 3, 4. Wykaz co najmniej dwóch

zamóWień o Wartości całkowitej co najmniej 150 000,00 zł brutto każda (Wykonanych W okresie pięciu lat

pżed upływem terminu Składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to W tym

okresie) odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamóWienia, tj, obejmujące swym

zakresem łącznie budowę sieci Wodociągowej i sieci kanalizac.ji sanitarnej - Wg załącznika nr 4; 5.

Dokumenty potwierdzające, że roboty Wyszczególnione W załączniku nr 4 zostały Wykonane W sposób

należyty oraz Wskazujące, czy zostały Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone; 6, Aktualne zaśWiadczenie Właściwego naczelnika urz ędu skarbowego oraz Właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego

potwierdzające odpowiednio, że V\ykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaśWiadczenia, że uzyskał pżewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie |ub rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstżymanie W całości Wykonania decyzji

Właściwego organu, Wystawione nie Wcześniej niż 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofert; 7.

ośWiadczenie Wykonawcy o spełnianju WarunkóW Udziału W postępowaniu - Wg załącznika nr 5; 8.

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 ań, 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 składania ofeń; 9, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentóW, o których mowa W pkt. 8 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 upadłośc!, b) nie ożeczono 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, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstlzymanie W całości Wykonania decyzji Właściwego

organu, 10, Jeżeli W kąu zamieszkania osoby lub W kraju, W którym Wykonawca ma sjedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa W pkt, 8 zastępuje się je

dokumentem zawierającym ośWiadczenie W którym określi się takźe osoby uprawnione do reprezentacji

httpJlbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:106202&rok:20... 2016-04-28
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Wykonawcy złożone przed Właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samoż ądu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, W którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub pżed notariuszem,

SEKCJA lV: PROCEDURA

lV.1) TRYB UDzlELENlA zAMÓWlENlA

lv.1.1) Tryb udzielenia zamóWienia: pżetarg nieograniczony,

lV.2) KRYTERlA ocENY oFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria zWiązane z pżedmiotem zamówienia:

1-cena-95

2-Rękojmia-5

lv.2.2|

f] P.."P.o*ad.ona będzie auk€ja 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 wa]unkóW zmian

Umowa na realizację zamóWienia zostanie zawarta na Warunkach Wymienionych W załączonym do

S|WZ Wzoż e umowy par,15.

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 Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 PiotrkóW Tryb, 97-300 pokój 317.

lV.4.4) Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

18,05.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego

10 PiotrkóW Tryb. 97-300 Punkt lnformacyjny,

lV.4.5) Termin Ar,liązania ofeńą: okres W dniach: 30 (od ostaiecznego terminu składania ofert),

lY.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środkóW pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o]az 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

kttp:llbzpO.portal.uzp.gov.pliindex.php?ogloszenie-show&pozycja=l06202&rok-20.,.2016-04-28


