
Piotrków Trybunalski, dnia 12.03.2009 r. 
SPZ.341-16-9-4/2009 

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: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowe j dokumentacji projektowej budowy ul. 

Polskiej Organizacji Wojskowej obejmuj ącej równie Ŝ odcinek ulicy Słowackiego od torów PKP do 
posesji przy ul. Słowackiego 23 w Piotrkowie Trybunal skim obejmuj ącej: 

 
� Koncepcję drogową  przebudowy ulicy POW na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Grota 

Roweckiego sporządzoną co najmniej w 2 wariantach ze szczególnym naciskiem na rozwiązanie 
projektowe skrzyŜowania ul. POW z ul. Słowackiego , która powinna zawierać : 

� plan orientacyjny w skali 1:20.000 i plan sytuacyjny w skali 1:1.000,  
� opis rozwiązań koncepcyjnych m.in. zakładaną konstrukcję budowy jezdni, chodników dla pieszych, 

parkingów, wprowadzenie komunikacji kołowej  dla istniejących pawilonów handlowych, 
wyznaczenia miejsc dla postoju TAXI, zatok autobusowych z wiatami przystankowymi, przebudowę 
pierwszego biegu kładki nad torami PKP,  oświetlenia ulicznego, odwodnienia układu drogowego i 
terenów przyległych oraz projektowanej zieleni,  

� określenie przewidywanych kosztów dla poszczególnych wariantów 
 

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

• Projekt zagospodarowania terenu,  
• Projekty budowlane i projekty wykonawcze budowy ulicy POW z uwzględnieniem części ul. Słowackiego 

na odcinku od torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23  (branŜa drogowa) wraz z odwodnieniem 
ulicy,  

• Projekty budowlane i projekty wykonawcze przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. POW ( od ulicy 
Słowackiego z uwzględnieniem odwodnienia części ulicy Słowackiego na odcinku od posesji przy ul. 
Słowackiego 23 do  przejazdu kolejowego wraz z przebudową tego kanału deszczowego w ulicy Wojska 
Polskiego na długości około 80 m. oraz odcinek od ul. Wojska Polskiego do Strawy)  wraz z przyłączami 
i wpustami w ulicy (projekt przyłączy powinien obejmować odcinek od sieci kan. deszcz. do budynku 
uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych z terenu dworca PKS i części ulicy Grota Roweckiego, 
natomiast przyłącza powinny zostać skosztorysowane wyłącznie w pasie drogowym), 

• Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami do 
granic posesji (projekt przyłączy powinien obejmować odcinek od sieci kanalizacji sanitarnej do budynku, 
natomiast przyłącza powinny zostać skosztorysowane wyłącznie w pasie drogowym), 

• Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy  wodociągu Ø 300 mm, wymiany zasuw i 
hydrantów na wodociągu średnicy Ø 150mm, przebudowy przyłączy wodociągowych do budynków 
wykonanych z rur stalowych, 

• Projekt budowlany i projekt wykonawczy elementów związanych z układem drogowym – zjazdy do 
posesji, zjazdy publiczne, parkingi, zatoki autobusowe i postój dla TAXI wraz z  elementami małej 
architektury oraz zieleń, 

• Projekty budowlane i projekty wykonawcze przebudowy i rozbudowy oświetlenia, 
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy usunięcia ewentualnych kolizji  i przebudowy istniejących sieci, 
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowy, 
• Załączniki wynikające z art. 11d ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych               (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194) tj.: mapę 
w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu 
niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejącego uzbrojenia terenu; analizę powiązania drogi z 
innymi drogami publicznymi; mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 
przepisami odrębnymi; określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.   

• Przedmiary robót  + wersja elektroniczna, 
• Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna, 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (branŜa drogowa,  sanitarna, elektryczna) + wersja 

elektroniczna, 
• Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień , 
• 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), 



 
Uwaga! Przy opracowaniu dokumentacji nale Ŝy uwzgl ędni ć etapowanie: 

• Etap 1 :   koncepcja drogowa , 
• Etap 2 :   projekty budowlane i projekty wykonawcze budowy ulicy POW z odcinkiem ulicy 

Słowackiego wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą.  
 

Ponadto:  
� Projektant jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostroŜności w zakresie ochrony znaków osnowy 

geodezyjnej. W przypadku jeŜeli realizacja projektowanej inwestycji nie moŜe się obyć bez zniszczenia 
znaków, w kosztorysie inwestorskim naleŜy przewidzieć koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie 
inwestorskim naleŜy przewidzieć koszty przejęcia stanu znaków osnowy geodezyjnej przed i po wejściu 
Wykonawcy na plac budowy.  

� W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze naleŜy dla projektowanych przyłączy uwzględnić odcinek od sieci 
do granic posesji. Przebieg przyłączy do budynków powinien być uzgodniony z właścicielem posesji (naleŜy 
załączyć oświadczenia).  

� Zastosowanie takich materiałów budowlanych by całkowita wartość kosztorysowa przedmiotowego zadania 
nie przekroczyła wartości zaplanowanej dla zadania Trakt Wielu Kultur – szczegółową wartość zadania poda 
Zamawiający do dnia 15 kwietnia 2009 r.   

� Biuro Inwestycji i Remontów przekaŜe Projektantowi w celu uwzględnienia w przedmiotowym projekcie: 
• „Studium urbanistyczne zagospodarowania ulic śródmiejskich – Trakt    

Wielu Kultur” – grudzień 2007r.  
• Warunki techniczne wydane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z dnia 18.09.2007 roku oraz 

wytyczne Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z dnia 06.09.2007 roku , 
• Inne posiadane opinie i uzgodnienia dla Traktu Wielu Kultur , 
• Raport oddziaływania na środowisko, 
• Projektant uzyska warunki techniczne zasilania linii oświetleniowych przypadku konieczności jej 

przebudowy  
 

Dokumentacj ę projektowo-kosztorysow ą naleŜy wykona ć w ilo ści  : 
1. Koncepcja drogowa                                         - 4 egz. 
2. Projekty budowlane i wykonawcze 
      (branŜa drogowa, sanitarna, elektryczna)       - 7 egz. + wersja elektroniczna 
3. Przedmiary robót                                             -  2 egz. + wersja elektroniczna 
4. Kosztorysy inwestorskie                                  -  2 egz. + wersja elektroniczna 
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
      (branŜa drogowa, sanitarna, elektryczna)     – 2 egz. + wersja elektroniczna 

 
• Dokumentacja winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. 
poz.1133 ),  

• Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie  z Rozporządzeniem 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. Nr 120 z 2003 r. poz.1133),                 

•   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. Nr 130 z 2004 
r. poz. 1389).  

 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ:  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Etap 1 :    koncepcja drogowa –   2 miesi ąc  od  podpisania umowy, 
Etap 2 :    projekty budowlane i projekty wykonawcze  budowy ulicy POW z odcinkiem ulicy Słowackiego  
oraz przebudow ą niezb ędnej infrastruktury technicznej  – 7 miesi ęcy od 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 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; 
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 wiedzę i do świadczenie oraz dysponowa ć potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi ą pisemne zobowi ązanie innych podmiotów do 
udost ępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególno ści 
wykonawca musi spełnia ć następujące warunki.  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy zobowi ązani s ą przedło Ŝyć następuj ące 
dokumenty : 
a)Wykaz wykonanych min. 2 zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie tj. 2 usługi dotyczące przedmiotu zamówienie tj. 
projekty sieci infrastruktury technicznej i drogowej o wartości nie mniejszej niŜ 70.000 zł brutto kaŜda – wg 
załącznika nr 4. 
b)Referencje potwierdzające naleŜyte wykonanie prac wskazanych w załączniku nr 4 
c)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zadania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz dokumenty potwierdzające 
posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień tj. branŜa drogowa, sanitarna, elektryczna, przynaleŜność do 
Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa – wg załącznika nr 5. 
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 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 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 26.03.2009 r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 26.03.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP  
Data wysłania 12/03/2009 Numer: 59850-2009 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWC Ą: 

 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
ElŜbieta Szmigielska,  
tel. 044 732-18-29,  ul. Szkolna 28, pok. nr 35, Piot rków Trybunalski. 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Izabela Smolarczyk  
tel. 044 732-77-97, Pasa Ŝ K. Rudowskiego 10, pok. nr 317, Piotrków Trybunalsk i. 

 
 
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. 
 


