
Piotrków Trybunalski, dnia 29.09.2008 r. 
SPZ.341-16-31-4/2008 

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 Z PODANIEM INFORMACJI 
O MOśLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH: 

Przedmiotem zamówienia jest: „REMONT  ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8”. 
 
Zakres robót obejmuje: 
Do końca 2008r 
- ocieplenie ściany od podwórka, 
- wykonanie (remont) prześwitu bramowego  
Do 30maja 2009r 
- remont elewacji frontowej 
- wymiana bramy wjazdowej 

 
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

- wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym: 

* przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie o specjalności: 

- Konstrukcyjno – budowlanej w zakresie robót budowlanych 

* posiadające aktualne zaświadczenie z  Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 

- zamówienie  nale Ŝy  wykona ć  ściśle  wg projektu technicznego i 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. 

 
   UWAGA :  
Dokumentacja techniczna przedmiotowego zamówienia d ostępna jest do wgl ądu w Urz ędzie Miasta w 
Biurze Inwestycji i Remontów  ul. Szkolna 28  97-300  Piotrków Trybunalski pok. 36 tel 0-44 732-18-31  
pok.74 tel.0-44  732-18-58 (inspektor nadzoru robót  budowlanych – Jarosław Kowalski). 
 
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: 
 Etap I – (ocieplenie ściany od podwórka, wykonanie studzienek przy oknach oraz drenaŜu przy ścianie frontowej, 
wykonanie prześwitu bramowego) do ko ńca 2008 r. 
Etap II – (remont elewacji frontowej, wymiana bramy wjazdowej) do 30.05.2009 r.  
 
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 ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:  
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, je Ŝeli ustawy nakładaj ą 

obowi ązek posiadania takich uprawnie ń. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani s ą przedło Ŝyć 
następuj ące 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 niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponowa ć potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególno ści wykonawca musi spełnia ć następuj ące 
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 200.000,00 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,  

c) wskazać podstawowy i niezbędny sprzęt przewidziany do wykonania przedmiotowego zamówienia – 
sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót: 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani s ą przedło Ŝyć 
następuj ące dokumenty : 
a) wykaz wykonanych trzech zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o wartości 200.000,00 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 konstrukcyjno – budowlanej w zakresie robót budowlanych oraz posiadać 
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 Pzp. - wg zał ącznika nr 3 ; 
 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełnianiu 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 i dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
wezwie Wykonawcę, który w określonym terminie nie złoŜył oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złoŜyli dokumenty 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 spełniania 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:  
W niniejszym postępowaniu 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 21.10.2008 r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 21.10.2008 r. o godz. 10:00 pok. 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP  
Data wysłania 29.09.2008 Numer:238895-2008 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWC Ą: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Jarosław Kowalski,  
tel. 044 732-18-58,  Szkolna 28, pok. nr 74, Piotrkó w Trybunalski. 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Izabela Smolarczyk  
tel. 044 732-77-97, Pasa Ŝ K. Rudowskiego 10, pok. nr 317, Piotrków Trybunals ki. 

 



 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:  
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA  USTANOWIENIA  DYNAMIC ZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 
WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW  
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM 
AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM ST RONY INTERNETOWEJ, 
NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA  
Zamawiający nie przewiduje. 
 


