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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
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 wykonanie projektów bud owlanych i projektów 
wykonawczych dotycz ących: 
- przebudowy mostu drogowego w ci ągu drogi powiatowej nr 1541 –  

ul. Wolborskiej (przez rzek ę Wierzejk ę) w Piotrkowie Trybunalskim  
 

• Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z dokonaniem kontroli 
usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich 
elementów naziemnych sieci,  

• Materiały do złoŜenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - karta informacyjna 
przedsięwzięcia, 

• Projekt zagospodarowania terenu,  
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy mostu na przepust  wraz 

z dojazdami oraz korektą koryta rzeki przy przepuście, 
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy usunięcia ewentualnych 

kolizji  infrastruktury technicznej,  
• Projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy i docelowy, 
• Opracowanie operatu wodno-prawnego, 
• Przedmiary robót, 
• Kosztorysy inwestorskie, 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot , 
• Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze 

względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120 z 2003 r. poz. 1126), 

• Uzyskanie niezbędnych uzgodnień: z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji,  
Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy 
Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim, w Zespole Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej.                    

 

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób i w zakresie 
umoŜliwiającym uzyskanie pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno-prawne oraz 
będzie zgodna z przepisami: 



• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko – (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), 

•    Prawo budowlane  z dnia 07 lipca 1994 r. – (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz.1118 
z późn. zm.),      

•    Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. – (Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz.2019 z 
późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2003 r.,  
Nr 120, poz.1133 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania         
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 
poz.1194 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. , Nr 63, poz.735 z późn. 
zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.2072 z póź. zm.),  

•   Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie naleŜy wykonać zgodnie  
z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – uŜytkowym (Dz. U.   z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z póź. zm.). 

 

Dokumentacj ę projektowo-kosztorysow ą naleŜy wykona ć w ilo ści: 
 

1. Projekty budowlane i wykonawcze - 5 egz. + wersja elektroniczna 
2. Operat wodno-prawny   - 3 egz. + wersja elektroniczna 
3. Przedmiary robót - 2 egz. + wersja elektroniczna 
4. Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. + wersja elektroniczna 
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - 2 egz. + wersja 

elektroniczna 
6.  Karty informacyjne przedsięwzięcia - 3 egz. + wersja elektroniczna 

 

Projektant jest zobowi ązany do zachowania szczególnej ostro Ŝności w 
zakresie ochrony znaków osnowy geodezyjnej. W przyp adku, je Ŝeli 
realizacja projektowanej inwestycji nie mo Ŝe się obyć bez zniszczenia 
znaków, w kosztorysie inwestorskim nale Ŝy przewidzie ć koszty ich 
odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim nal eŜy przewidzie ć 
koszty przej ęcia stanu znaków osnowy geodezyjnej przed i po wej ściu 
Wykonawcy na plac budowy.  

 
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 podpisania umowy  do dnia 30.09.2009r. 



 
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 następujące 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 zał ącznika nr 5.  
 

2. posiada ć niezbędną wiedz ę i doświadczenie oraz dysponowa ć 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykon ania zamówienia 
lub przedstawi ą pisemne zobowi ązanie innych podmiotów do 
udost ępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia (zał ącznik nr 6); 

W szczególno ści wykonawca musi spełnia ć następujące warunki: 
a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej trzy zamówienia na wykonanie dokumentacji 
projektowych na remont, przebudowę lub budowę obiektów mostowych (co 
najmniej 3 obiekty mostowe), 

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 s ą przedło Ŝyć następujące dokumenty : 
a) wykaz wykonanych trzech zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy 
zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowych na remont, przebudowę 
lub budowę obiektów mostowych (co najmniej 3 obiekty mostowe). W celu 
potwierdzenia, iŜ prace zostały wykonane naleŜycie naleŜy dołączyć protokoły 
odbioru ko ńcowego usług lub referencje  - wg załącznika nr4, 

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 
wraz z dokumentami potwierdzającym posiadanie przez te osoby uprawnie ń 
budowlanych do projektowania umo Ŝliwiaj ących wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz wpis do Okr ęgowej Izby In Ŝynierów Budownictwa- wg 
załącznika nr 3.  
 

3. znajdowa ć się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej 
wykonanie zamówienia; 
 

4. nie podlega ć wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy 
zobowi ązani s ą przedło Ŝyć 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 
2. 

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  
16. 03. 2009r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 16.03. 2009r. o godz. 10:00 pok. 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
 



INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:  
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA   DYNAMICZNEGO S YSTEMU 
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 
ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ 
BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA  
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na str onie internetowej Urz ędu 
Zamówie ń Publicznych pod nr 48680-2009 w dniu  04.03.2009r.                 
 
 
 


