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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: 

Dokonanie aktualizacji Wniosku aplikacyjnego dla Pr ojektu pn. „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Programu  Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego ze środków Funduszu Spójno ści – Nr CCI 
2007 PL 161 PR 004. 

Projekt oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej o dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w 
ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Jest 
projektem indywidualnym, znajdującym się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych  (lista 
ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) jako projekt "zamraŜarkowy" (brak 
dofinansowania z  powodu wyczerpania środków przyznanych dla Funduszu Spójności w poprzedniej 
perspektywie finansowej na lata 2004 – 2006). Obecna dokumentacja aplikacyjna została 
zaktualizowana w 2007 r. 

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 712 41 000-9 

1. Na przedmiot zamówienia składa się: 

a. sporządzenie opracowania z zastosowaniem prawa wspólnotowego, przepisów prawa 
polskiego z uwzględnieniem krajowych wytycznych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko i polegać będzie na: 
� dokonaniu przeszacowania dotychczas planowanych nakładów na wszystkie 

przedsięwzięcia w ramach projektu będącego przedmiotem aplikacji, według aktualnych 
cen rynkowych (z uwzględnieniem wartości ofert w postępowaniach   
o analogicznym/podobnym charakterze oraz wartości ofert w postępowaniu 
przeprowadzonym przez Zamawiającego), 

� dokonaniu analizy ekonomiczno – finansowej przedsięwzięcia w oparciu o bieŜące dane 
wraz  z wyliczeniem poziomu dofinansowania zgodnie z właściwą metodyką,  

� aktualizacji harmonogramu realizacji, przyjmując datę zakończenia rzeczowego projektu 
31.12.2012 r., 

� dostosowanie treści wniosku odpowiednio do zastosowanych danych i uzyskanych 
wyliczeń 

� pomoc Zamawiającemu w przygotowaniu uzasadnienia zwiększenia poziomu nakładów dla 
Komisji Europejskiej; 

b. Udzielaniu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących ww. opracowania na etapie dokonywanej jego 
weryfikacji przez NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

c. Udzielaniu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących ww. opracowania na etapie dokonywanej jego 
weryfikacji przez Komisję Europejską; 
 

2. Wykonawca zrealizuje zamówienie: 

a. z zastosowaniem prawa wspólnotowego, w szczególności: 

� Rozporządzenie Rady WE nr 1028/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 



rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

� Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,  

� Rozporządzenie Rady WE nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego Fundusz 
Spójności,  

b. zastosowaniem przepisów prawa polskiego, z uwzględnieniem w szczególności: 

� Ustawa 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późniejszymi zmianami), 

� Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591  
z późniejszymi zmianami), 

c. z uwzględnieniem krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach 
funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w okresie programowania 2007-2013 
(opracowanie MRR), krajowych wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 
(opracowanie MRR) – Wytycznych dotyczących metodologii przeprowadzania analizy kosztów 
– korzyści – dokument roboczy nr 4 dla projektów, które zostały uzgodnione pomiędzy 
Komisją Europejską a Państwami Członkowskimi lub Wytycznych do przygotowania inwestycji 
w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR w latach 2007-2013 dla 
projektów generujących dochód. 

3. Forma wykonania zamówienia:  

Zaktualizowany wniosek zostanie sporządzony w formie papierowej :                           
5 egzemplarzy  w wersji polskiej oraz w formie elektronicznej  (cześć opisowa - MS Word, część 
obliczeniowa – MS Excel).  

Do wniosku Wykonawca dołączy przeprowadzoną analizę ekonomiczno – finansową 
przedsięwzięcia wraz z podaniem źródeł i metodyki w formie papierowej  
i elektronicznej. 

 
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 – do 3 tygodni od daty  podpisania umowy nie pó źniej ni Ŝ do 
30.01.2009 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:  
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 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; 
b) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat                                
i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 5 

 
2) Posiada ć niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponowa ć potencjałem technicznym              
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub prze dstawi ą pisemne zobowi ązanie innych 



podmiotów do udost ępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. W szczególno ści wykonawca musi spełnia ć nast ępujące warunki: 

a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co 
najmniej 2 usługi o wartości min. 80.000,00 zł kaŜda, polegające na opracowaniu wniosku o 
dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla projektu generującego dochód z zakresu 
gospodarki wodno ściekowej, współfinansowanej ze środków Funduszu, zatwierdzonych przez 
NFOŚIGW, 

b) wskazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia 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 2 usług o wartości min. 80.000,00 zł kaŜda, polegających na opracowaniu 
wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla projektu generującego dochód z 
zakresu gospodarki wodno ściekowej, współfinansowanej ze środków Funduszu, zatwierdzonych 
przez NFOŚIGW oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie - np. 
referencje Zamawiającego, dla których wykonano wykazane usługi – wg załącznika nr 4;  
b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te 
osoby wymaganych uprawnień – wg załącznika nr 6  

3) 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 załącznika 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 nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone 
na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 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, w którym 
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania 
ofert. 
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 30.12.2008 r.                 
do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 30.12.2008 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: Ewa Tymińska, tel. 044 732-76-95 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Łukasz Sujak, tel. 044 732-77-97  
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:  
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA  DYNAMICZNEGO SY STEMU ZAKUPÓW WRAZ             
Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW  
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZ EJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONI CZNEJ WRAZ Z ADRESEM 
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA  
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na str onie internetowej Urz ędu Zamówie ń 
Publicznych na pod nr 372109 - 2008 w dniu 19.12.20 08 r. 
 


