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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA: 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45232410-9 
Przedmiotem zamówienia jest:  
świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania w sprawności i konserwacji kanalizacji 
deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na który składają się poniższe 
zadania: 

− remonty i konserwacja istniejących i nowo wybudowanych odcinków kanalizacji 
deszczowej, służącej do odprowadzania wód opadowych, drenażowych 
i roztopowych, 

− wymiana lub remont uszkodzonych odcinków sieci i przykanalików kanalizacji 
deszczowej, 

− wymiana lub remont oraz pionowa regulacja uszkodzonych studzienek i  wpustów 
burzowych, 

−  czyszczenie sieci, przykanalików i osadników w studzienkach oraz wpustach 
burzowych, 

− uzupełnienie skradzionych lub uszkodzonych pokryw na studzienkach, 
− uzupełnienie skradzionych lub uszkodzonych krat na wpustach burzowych, 
− czyszczenie komór na kanałach burzowych, 
− budowa i inwentaryzacja powykonawcza nowych odcinków sieci kanalizacji 

deszczowej, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu 
odwadniania miasta, 

− budowa lub remonty elementów wylotów kanałów do cieków naturalnych, 
− monitoring kanałów za pomocą kamery video, zapis na nośnikach CD i DVD, 
− usuwanie wszelkich awarii oraz likwidacja ich skutków, 
− odcinanie nielegalnych przyłączy, 
− dokonywanie przeglądów separatorów i ich czyszczenie oraz prowadzenie książek 

obiektów, 
− bezwzględne uczestnictwo w akcjach powodziowych,  
− wykonanie innych czynności, koniecznych dla właściwego funkcjonowania systemu 

odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego,  

− odtworzenie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego, po wykonanych robotach,   
− wydawanie warunków technicznych na budowę sieci i przyłączy kanalizacji 

deszczowej, w uzgodnieniu z Pracownią Planowania Przestrzennego i Biurem 
Inżyniera Miasta,  

− wykonywanie w miarę potrzeb projektów budowlanych i wykonawczych sieci 
kanalizacji deszczowej, 

− przyjmowanie zgłoszeń o awariach, prowadzenie ewidencji oraz ich likwidacja po 
uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. 

− sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu w terminie do 30 września 2009 roku 
propozycji do planu remontów kanalizacji deszczowej na 2010 rok,  

− ocena stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej,  
− zgłaszanie propozycji zakresu prac odtworzeniowych systemu odprowadzenia 

ścieków, 
− udział w przeglądach technicznych w trakcie trwania  budowy, w odbiorach 

częściowych i końcowych, 
− archiwizacja przekazanych dokumentacji powykonawczych, 



− w przypadku prowadzenia robót, wymagających zajęcia pasa drogowego, uzyskanie 
zgody zarządcy drogi i wniesienie opłat z tego tytułu, 

− opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego będą refundowane przez                  
Zamawiającego na podstawie uwierzytelnionych dowodów wpłat. 

 
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 
 

1. Dyspozycyjność 24 godz./dobę, 

2. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca awarii w ciągu 1 godz. od czasu przyjęcia zgłoszenia, 

3. Wykonanie zleconych robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z zobowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i normami, 

4. Wykonawca robót zobowiązany jest do użycia tylko materiałów posiadających deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodny z Polską Normą, Aprobatą Techniczną, 

5. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy, 

6. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia, 

7. Wykonawca musi przestrzegać przepisów BHP, 

8. Wykonawca w razie potrzeby wykona obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, 

9. Po zakończeniu robót Wykonawca winien uporządkować teren budowy i przekazać 
Zamawiającemu,   

10. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren w należytym porządku 
oraz będzie usuwał zanieczyszczenia z dróg powstałe podczas wywozu urobku. Teren należy 
oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, w porze nocnej w razie potrzeby 
oświetlić,    

11. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, 

12. Wykonawca przedstawi wyniki badań zagęszczenia gruntu, zasypanych wykopów w pasie 
drogowym,  

13. Wykonawca ponosi wszelaką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim               
z własnej winy. 

 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 22.12.2009 r. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Karola 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 POSTĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu: 
1)  Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 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) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

a)  zrealizować w ostatnich 5 latach, co najmniej trzy usługi o zakresie i złożoności porównywalnej 
z przedmiotem niniejszego zamówienia i o wartości co najmniej 350.000 zł brutto każda; 
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 także zakres 
wykonywanych przez nich czynności w szczególności wskazania osób posiadających niezbędne 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej o specjalności instalacyjno - 
inżynieryjnej w budownictwie oraz posiadać aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa; 
c) posiadać niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia, którymi dysponuje lub 
będzie dysponował wykonawca. 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
d) wykaz zrealizowanych w ostatnich 5 latach, co najmniej trzech usług o zakresie i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia i o wartości co najmniej 350.000 zł brutto 
każda oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie - np. referencje 
Zamawiającego, dla których wykonano wykazane usługi – wg załącznika nr 4; 
e) 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 także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te 
osoby wymaganych uprawnień w szczególności wskazania osób posiadających niezbędne 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej o specjalności instalacyjno - 
inżynieryjnej w budownictwie oraz posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa– wg załącznika nr 6 
f) wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi 
dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, tj. co najmniej następujących jednostek sprzętu: 
Wykonawca powinien posiadać niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotowego zamówienia, 
gwarantujący właściwą jakość robót: 
- samochody specjalistyczne  WUKO-Sck, WUKO-SW,       
- koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25 – 0,60 m3, 
- spycharki kołowe lub gąsiennicowe, 

 - ubijak spalinowy 200 kg lub inny sprzęt do zagęszczenia gruntu, 
 - samochody skrzyniowe samowyładowcze 5 – 10t,  
 - pompy odwadniające wykopy, igłofiltry, szalunki, 
 - kamerę do inspekcji kanałów, 
 - zestaw znaków i zapór drogowych, 
- pozostały niezbędny sprzęt techniczny w tym specjalistyczne urządzenia do    wykonania 
przedmiotu umowy – wg załącznika nr 7. 

3)  Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo  zamówień 
publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć 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; 

4)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo 

nie spełnia”, 
• niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Ocena spełniania powyższych 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 złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 
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 niż 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 uważa się za odrzuconą. 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 20.05.2009 r. do godz. 9:00 w 
wysokości 5.000,00 zł.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 

05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić 
adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na: świadczenie usług w zakresie 
bieżącego utrzymania w sprawności i konserwacji kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

c) gwarancjach bankowych 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w 
terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki 
zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień 
Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty 
załączyć kserokopię.  

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. 
Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający 
sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 20.05.2009 r. do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 20.05.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Mirosław Święconek tel. 044 732-18-22, ul. Szkolna 28 
- 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  USTANOWIENIA  DYNAMICZNEGO SYSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ 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 
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych na pod nr 67731 - 2009 w dniu 28.04.2009 r. 
 


