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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
URZĄD MIASTA  
PASAś RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA B ĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO ŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Budowa sieci wodoci ągowej w ulicy bocznej od ul. Pawłowskiej w ramach z adania p.n. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci ągu w ul. Pawłowskiej – bocznej” w ramach 
programu „Realizacja zało Ŝeń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie układów komunikacyjnych i nfrastruktury”   
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45231300-8 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:  

I. Budow ę  
 

1 Sieć wodociągowa PE 100 Ø110 PN 12,5  SDR 11  580,0 [mb] 

2. Hydranty poŜarowe nadziemne DN80 z podwójnym 
zamknięciem, zasuwa, skrzynka, kolano stopowe, 

6 [kpl.] 

3. Zasuwy kołnierzowe DN100 bezgniazdowe z miękkim 
uszczelnieniem klina z obudową i skrzynką 7 [kpl.] 

4. UłoŜenie przewodów wodociągowych z rur polietylenowych 
PE80 SDR11 40x3,7 – przyłącza do budynków wg projektu 277 [mb] 

5. Przeciski rurą stalową DN315 6 [mb] 

6. Rury ochronne z PE Ø225 z manszetami, płozami  i 
opaskami ze stali nierdzewnej 

7 [mb] 
7[mb] 
13[mb] 

7. Bloki oporowe 1 [kpl.] 
8. Podłączenie do sieci wodociągowej 1 [kpl.] 

 
 
II. Roboty towarzysz ące  
• roboty pomiarowe liniowe, 
• rozebranie nawierzchni, 
• roboty ziemne, 
• odtworzenie nawierzchni, 
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi dwudzielnymi na 

trasie budowanych sieci, 
• oznakowanie wodociągu, 
• próby, dezynfekcja, badania 

Ponadto wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do: 
• zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą 

włącznie (4 egzemplarze), na koszt własny, 
• opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, pokrycia kosztów 

związanych z zajęciem pasa drogowego, 
• przeprowadzenia prób, dezynfekcji i badania wody, 
• przekazania dokumentacji powykonawczej, atestów, deklaracji itp. (2 kpl.)  

 



WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

• przed przystąpieniem do przetargu naleŜy dokonać wizji lokalnej obiektu  
w miejscu realizacji zamówienia 

• wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez 
osoby posiadające: 

o uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby 
InŜynierów Budownictwa. 

UWAGA ! Zamówienie  nale Ŝy  wykona ć  ściśle  wg  projektu, oraz Szczegółow ą 
Specyfikacj ą  Techniczn ą wykonania i odbioru robót 

• wszystkie materiały uŜyte do budowy muszą posiadać:  

* Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

* Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, 
Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją. 

• włączenie wodoci ągu do sieci miejskiej wykona ć w uzgodnieniu z MZGK.  

• rozpocz ęcie prac nale Ŝy zgłosi ć do odpowiednich jednostek – gestorów 
sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie  ich trwania. 

• Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest 
zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego 
zamówienia,  

• Inwestor zobowiązuje wykonawcę do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, 
za co ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność. 

OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia – 4 miesi ące od dnia podpisania umowy 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pokój 
317 
Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek 
wykonawcy. 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 
1)  Posiada ć uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 

jeŜeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani są 
przedło Ŝyć nast ępujące dokumenty : 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Posiada ć niezbędną wiedz ę i doświadczenie oraz dysponowa ć potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówie nia. W szczególno ści 



wykonawca musi spełnia ć nast ępujące warunki: 
a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej trzy prace odpowiadające rodzajem i wartością  robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie 
mniejszej niŜ 80.000,00 zł brutto kaŜda; 

b) wskazać osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich czynności,  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani są 
przedło Ŝyć nast ępujące dokumenty : 
a) wykaz wykonanych trzech zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o wartości 80.000 PLN brutto kaŜda, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W celu potwierdzenia, iŜ 
zamówienia zostały wykonane naleŜycie naleŜy dołączyć protokoły odbioru 
końcowego usług lub referencje - wg zał ącznika nr 5 ; 

b) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania 
zamówienia oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby 
wymaganych uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa – wg zał ącznika nr 4 ; 

3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty:  
a) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 6  

4) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień 
publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty:  
a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 

oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg zał ącznika nr 3 ; 
 

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: 

„spełnia albo nie spełnia”, 
• niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Ocena spełniania powyŜszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń  
lub dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złoŜyli dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niŜ w dniu wyznaczonym przez zamawiającego, jako termin 
uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający wykluczy z postępowania 
wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą. 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 09.07.2008 
r.  do godz. 9.00  



Otwarcie ofert w dniu 09.07.2008 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marcin Anglart, tel. 044 732-18-34 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ewa Filipczak, tel. 044 732-77-97  
 
 


