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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:  
1.Przedmiotem zamówienia jest: 
Budowa linii kablowych oraz zł ączy kablowych z wyprowadzeniem pod szafki pomiarowe  w 
podwórzach na Starym Mie ście w ramach zadania: „Wykonanie zasilania energety cznego 
Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim”. 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45310000-3 
2. Lokalizacja: 
Piotrków Trybunalski: ul. Sieradzka, Szewska, Grodz ka, śr. i pd. cz. ul. Rycerskiej, pn. cz. Placu 
Niepodległo ści, pd. cz. Placu Ko ściuszki, Rynek Trybunalski, ul. Łazienna Mokra. 
3. Zakres robót: 
- sieć rozdzielcza kabli niskiego napięcia zakończona złączami kablowymi i wyprowadzeniami pod 
tablice licznikowe (bez tablic) do miejsc ich przewidywanej lokalizacji pod n.w. adresami: 
- ul. Sieradzka 5 i 8, 
- ul. Szewska 8 
- Pl. Kościuszki 8 
- ul. Rycerska 8, 11, 12, 14 
- Pl. Niepodległości 4 
- ul. Łazienna Mokra 1 
- ul. Grodzka 2 i 3 
- naprawa utwardzonych nawierzchni po własnych pracach; 
- naprawy tynków po pracach instalacyjnych odtwarzające stan istniejący i uszkodzone elementy; 
- tymczasowe zasilanie napowietrzne budynków przy ul. Rwańskiej 1, 3 i 6 z istniejącej linii 
napowietrznej w ul. W. Polskiego przez jej odtworzenie przewodem izolowanym na istniejących 
stojakach ściennych, zapewniające zasilanie w energię elektryczną do czasu realizacji późniejszego 
etapu modernizacji sieci. 
Szczegółowo: 
Linie kablowe NN 
- wykopanie rowu kablowego głęb. 0,8m i szer. 0,4m gr. kat.III - 77,8 m3 
- nasypanie warstwy piasku w rowie szer. 0,4m - 486 m 
- zasypanie rowu kablowego głęb. 0,6m i szer. 0,4m gr. kat.III - 40,8 m3 
- wykucie bruzd w cegle pod rurę fi 110 - 34 m 
- wykucie bruzd w cegle pod rurę fi 75 - 295 m 
- wykucie bruzd w cegle pod rurę fi 50 - 292 m 
- montaŜ rur fi 110 w gotowych bruzdach - 34 m 
- montaŜ rur fi 75 w gotowych bruzdach - 221 m 
- montaŜ rur fi 50 w gotowych bruzdach - 45 m 
- zaprawianie bruzd szerokości 110mm - 34 m 
- zaprawianie bruzd szerokości 75mm - 221 m 
- zaprawianie bruzd szerokości 50mm - 45 m 
- ułoŜenie rur ochronnych fi 110 w wykopie - 159 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x120mm2 w rowie - 64 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x70mm2 w rowie - 60 m 
- montaŜ kabla YAKXS 5x70mm2 w rowie - 18 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x50mm2 w rowie - 29 m 
- montaŜ kabla YAKXS 5x50mm2 w rowie - 13 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x35mm2 w rowie - 14 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x120mm2 w rurach - 183 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x70mm2 w rurach - 93 m 
- montaŜ kabla YAKXS 5x70mm2 w rurach - 70 m 



- montaŜ kabla YAKXS 4x50mm2 w rurach - 25 m 
- montaŜ kabla YAKXS 5x50mm2 w rurach - 40 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x35mm2 w rurach - 5 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x120mm2 w złączach ZK i TL - 29 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x70mm2 w złączach ZK i TL - 18 m 
- montaŜ kabla YAKXS 5x70mm2 w złączach ZK i TL - 16 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x50mm2 w złączach ZK i TL - 6 m 
- montaŜ kabla YAKXS 5x50mm2 w złączach ZK i TL - 18 m 
- montaŜ kabla YAKXS 4x35mm2 w złączach ZK i TL - 2 m 
- wykucie wnęk o głęb. 0,3m w ścianach z cegły pod złącza kabl. - 5,7 m2 
- montaŜ złącza kablowego ZK-1 - 10 szt. 
- montaŜ złącza kablowego ZK-2 - 2 szt. 
- montaŜ złącza kablowego ZK-3 - 5 szt. 
- montaŜ złącza kablowego ZK-4 - 1 szt. 
- wkładki bezpiecznikowe do złącz kablowych /111szt.+zwory/36szt./ - 1 kpl. 
- montaŜ dodatkowych drzwiczek na złącza kablowe - 11 szt. 
- montaŜ dodatkowych drzwiczek na złącza kablowe - 6 szt. 
- zarobienie na sucho końcy kabla 5-Ŝył. 120mm2 - 58 szt. 
- zarobienie na sucho końcy kabla 5-Ŝył. 50mm2 - 26 szt. 
- ułoŜenie bednarki ocynk. 25x4mm w rowie kablowym - 108 m 
- mechaniczne pogrąŜanie uziomów prętowych grunt kat. III - 162 m 
- ułoŜenie bednarki ocynk. 25x4mm w budynkach - 34 m 
- ułoŜenie bednarki ocynk. 25x4mm w złączach kablowych - 18 m 
- badania i pomiary instalacji uziemiającej /1-wszy pom./ - 1 pom. 
- badania i pomiary instalacji uziemiającej /następny pom./ - 17 pom. 
- badanie linii kablowej NN 4-Ŝył. - 25 szt. 
- badanie linii kablowej NN 5-Ŝył. - 17 szt. 
- montaŜ linii napowietrznej przewodem izolowanym ASXSn 4x50mm2 - 75 m 
- ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grub. 16-20cm - 158 m2 
- ręczne rozebranie nawierzchni z kostki - 43 m2 
- ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - 30 m2 
- rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych. 50x50x7cm - 12 m2 
- ułoŜenie nawierzchni z brukowca o grub. 16-20cm -158 m2 
- ułoŜenie nawierzchni z kostki -43 m2 
- ułoŜenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - 30 m2 
- ułoŜenie nawierzchni z płyt chodnikowych50x50x7cm - 12 m2 
- nasypanie warstwy piasku w rowie szer. 0,4m grub. 0,5m - 73 m 
- załadunek ładowarką ziemi z wykopu - 14,6 m3 
- wywóz ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1km - 14,6 m3 
- wywóz ziemi samochodem samowyładowczym na odległość za nast.2km - 14,6 m3 
Uwaga: przedstawiony zakres jest mniejszy ni Ŝ załączona dokumentacja w cz ęści opisowej. 
Zestaw rysunków i obmiar robót odpowiadaj ą niniejszemu zakresowi. 
Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapo znanie si ę z dokumentacj ą i 
warunkami terenowymi realizacji robót. 
4. Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe za powyŜszy zakres robót opisany dokumentacją z 
uwzględnieniem powyŜszych informacji (wzór umowy). Załączony 
przedmiar naleŜy traktować orientacyjnie. 
5. Dokumentem związanym ze specyfikacją jest opracowanie Zakładu Energetycznego Łódź – Teren 
standaryzujące sieć i wyposaŜenie elektroenergetyczne na etapie projektowania i wykonawstwa. 
6. Warunki wykonania prac: 
- prace wykonywane są na terenie Starego Miasta z bardzo gęstą infrastrukturą, być moŜe, Ŝe 
częściowo nierozpoznaną i prace ziemne muszą być wykonywane ręcznie; 
- prace będą prowadzone pod nadzorem inspektorów nadzoru inwestora i Rejonu Energetycznego w 
obecności nadzoru archeologicznego; 
- czasy przerw w zasilaniu nie mogą być dłuŜsze niŜ 8 godzin i uzgadniane muszą być kaŜdorazowo z 
Rejonem Energetycznym; 
- niezb ędna jest codzienna obecno ść kierownika budowy na budowie przez 
cały czas trwania inwestycji. 
7. Dokumentem potwierdzającym realizację zamówienia jest protokół odbioru końcowego wraz z 
protokołem odbioru technicznego dokonanego przez Zakład Energetyczny. 
 
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 – od dnia podpisania u mowy do 31.05.2009 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:  
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 6 

2)Posiada ć niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponowa ć potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przeds tawią 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 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 przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie 
mniejszej niŜ 100.000,00 zł brutto kaŜda; 
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; 

c) wskazać niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia, którymi dysponuje lub 
będzie dysponował wykonawca; 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani są 
przedło Ŝyć nast ępujące dokumenty : 
a) wykaz wykonanych pięciu zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o wartości 100.000 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 załącznika nr 5 ; 
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: kierownik robót: - uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i 
sieci elektrycznych, przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa, „D” do 1 kV; brygadzista – 
„E” do 1 kV wraz z uprawnieniami pomiarowymi, w składzie brygady „E” do 1 kV – wg załącznika 
nr 4 ; 
c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, którym dysponuje lub będzie 
dysponował wykonawca, tj. sprzęt właściwy dla prowadzenia robót ziemnych, środki transportu 
oraz wyposaŜenie instalatora - wg załącznika nr 7 ; 

3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia.  
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 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 03.02.2009 r.  do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 03.02.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Data wysłania: 13.01.2009 r. Numer: 13085 - 2009 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:  
Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Andrzej Szczygielski, tel. 044 732-18-34 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ewa Filipczak, tel. 044 732-77-97  
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:  
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA  USTANOWIENIA  D YNAMICZNEGO SYSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓR EJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE 
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE 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. 
 


