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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
PASAŻ 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: 
CPV 45223600-2 

 
L.p. Elementy robót 
1. Roboty budowlane 

1.1. Budowa zjazdu publicznego  z ul. Małopolska 3- ul. Podole na teren schroniska 
1.2. Budowa budynku nr 1: 

Adaptacja istniejącego budynku magazynowego na budynek administracyjno-socjalny, zaplecze 
kuchenne, magazyn żywności, pomieszczenia dla kotów, kociąt i szczeniąt : 
Roboty rozbiórkowe, murowe, posadzkowe, dekarskie, blacharskie, tynkarskie, malarskie, 
termomodernizacyjne, wykończeniowe, wymiana stolarki okiennej. 

1.3. Budowa budynku nr 2: 
Budynek  z boksami i wybiegami dla psów, przeznaczony na kwarantannę i izolację psów:  
Roboty przygotowawcze, ziemne, zbrojarskie i  betonowe, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
roboty murowe, posadzkowe, montaż stolarki okiennej  i drzwiowej, roboty ślusarskie, ciesielskie, 
tynkarskie, pokrywcze i blacharskie, malarskie, szklarskie, wykończeniowe. 

1.4. Budowa budynku nr 3a, 4a oraz  6a: Trzy budynki z boksami i wybiegami dla zwierząt, stanowiące 
część azylową schroniska: 
Roboty przygotowawcze, ziemne,  zbrojarskie i  betonowe, wykonanie izolacji cieplnych i 
przeciwwilgociowych, roboty murowe,  posadzkowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty 
ślusarskie, ciesielskie,  tynkarskie, pokrywcze i blacharskie, malarskie i szklarskie, wykończeniowe. 

1.5. Budowa  budynku nr 5:Budynek  z boksami i wybiegami dla zwierząt, stanowiące część azylową 
schroniska: Roboty przygotowawcze, ziemne,  zbrojarskie i  betonowe, wykonanie izolacji cieplnych 
i przeciwwilgociowych, roboty murowe,  posadzkowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty 
ślusarskie, ciesielskie,  tynkarskie, pokrywcze i blacharskie, malarskie i szklarskie, wykończeniowe. 

1.6. Obiekt nr 8 Woliera dla kotów; Wiata o konstrukcji stalowej, pokrycie dachowe z blachy trapezowej na 
płatwiach stalowych, ścianki z ramek stalowych  wypełnionych  siatką ocynkowaną. 

1.7. 
 

Zagospodarowanie terenu: 
Ogrodzenie terenu, drogi wewnętrzne , chodniki,  śmietniki,  zieleń parkowa. 

 
2.  

Instalacje elektryczne gniazd i oświetlenia budynków oraz terenu 
 

2.1. Przeniesienie istniejącego zasilania kablowego YAKY 4x120 mm2 do nowej rozdzielnicy głównej 
2.2. Przygotowanie układu pomiarowego na terenie MZGK, 
2.3. Kablowe zasilanie budynków schroniska; 
2.4. Wewnętrzna instalacja silnoprądowa gniazd i oświetlenia ogólnego wszystkich budynków; 
2.5. Oświetlenie zewnętrzne. 

 
3. 

 
Instalacje wod.-kan., c.o. 
 



3.1. Budynek nr 1: 
Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø50, Ø75, Ø110, wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych, 
Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø160, Ø225. 
Instalacja wodociągowa  z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkładką 
aluminiową Ø16 i Ø20wraz z izolacją i podejściami do urządzeń. 
Instalacja wodociągowa  z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkładką 
aluminiową Ø25, Ø32, Ø40wraz z izolacją. 
Urządzenia sanitarne wraz z bateriami, zaworami, armaturą. 
Kotłownia: kocioł na ekogroszek o mocy 50kW z automatyką, automatycznym podajnikiem 
paliwa, naczyniem wzbiorczym, pojemnościowym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 120dm3,  
kominem, orurowaniem, izolacją i osprzętem. 
Wewnętrzna instalacja c.o. z rur z wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkładką 
aluminiową Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40. 
Grzejniki stalowe, płytowe zintegrowane z wbudowanymi zaworami, głowicą, podejściami od dołu. 
Instalacja wentylacyjna 

3.2. Budynek nr 2: 
Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø200, z wykopem, podsypką, obsypką, zasypaniem. 
Instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych DN32 i 
podejściami do zaworów czerpalnych. 
Studzienki kanalizacyjne systemowe DN425, zamknięcie rurą teleskopową. 
Urządzenia sanitarne wraz z bateriami, zaworami, armaturą, 

3.3. Budynek nr 3a: 
Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø200, z wykopem, podsypką, obsypką, zasypaniem. 
Instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych DN32 i 
podejściami do zaworów czerpalnych. 
Studzienki kanalizacyjne systemowe DN425, zamknięcie rurą teleskopową. 
Urządzenia sanitarne wraz z bateriami, zaworami, armaturą, 

3.4. Budynek nr 4a; 
Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø200, z wykopem, podsypką, obsypką, zasypaniem. 
Instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych DN32 i 
podejściami do zaworów czerpalnych. 
Studzienki kanalizacyjne systemowe DN425, zamknięcie rurą teleskopową. 
Urządzenia sanitarne wraz z bateriami, zaworami, armaturą. 

3.5. Budynek nr 5; 
Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø200, z wykopem, podsypką, obsypką, zasypaniem. 
Instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych DN32 i 
podejściami do zaworów czerpalnych. 
Studzienki kanalizacyjne systemowe DN425, zamknięcie rurą teleskopową. 
Urządzenia sanitarne wraz z bateriami, zaworami, armaturą. 

3.6. Budynek nr 6a; 
Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø200, z wykopem, podsypką, obsypką, zasypaniem. 
Instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych DN32 i 
podejściami do zaworów czerpalnych. 
Studzienki kanalizacyjne systemowe DN425, zamknięcie rurą teleskopową. 
Urządzenia sanitarne wraz z bateriami, zaworami, armaturą. 

3.7. Sieci zewnętrzne;  
Kanalizacja sanitarna – grawitacyjna, 
Kanalizacja sanitarna - kolektor tłoczny wraz z przepompownią, 
 Sieć wodociągowa,  
 Kanalizacja deszczowa. 

 
2.  Koszty do uwzględnienia: 

- badań i sprawdzeń (m.in. przegląd kominiarski, badania oporności izolacji, ochrony 
przeciwporażeniowej, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, badanie wody). 

Zamówienie  należy  wykonać  ściśle  wg projektu technicznego i Specyfikacją  techniczną wykonania 
i odbioru robót 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:  

* Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z 
kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 



* Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

Prace elektryczne kończy złożenie pozytywnych protokołów badań wykonanej instalacji oraz 
inwentaryzacji geodezyjnej zasilania kablowego potwierdzającego wykonanie zgodne z dokumentacją. 
Wszystkie instalacje sanitarne należy wycenić wraz z próbami, odbiorami, uruchomieniami i 
dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją i warunkami 
terenowymi realizacji robót. 
Prace elektryczne kończy złożenie pozytywnych protokołów badań wykonanej instalacji oraz 
inwentaryzacji geodezyjnej sieci zewnętrznej potwierdzającej wykonanie zgodne z dokumentacją. 
 
 
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 31.05.2010 r. 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż 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 niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 7 

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) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie 
prace odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia t.j. urządzenie schroniska 
dla bezdomnych zwierząt o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 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 celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
a) wykaz wykonanych dwóch zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o wartości 2.000.000 PLN brutto każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie. W celu potwierdzenia, iż zamówienia zostały wykonane należycie należy 
dołączyć protokoły odbioru końcowego usług lub referencje - wg załącznika nr 6; 
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 także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te 
osoby wymaganych uprawnień w zakresie wykonywanych robót tj.:  
- konstrukcyjno – budowlanej w zakresie robót budowlanych, 
- instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnej. 

      - prace elektroinstalacyjne muszą być prowadzone pod nadzorem kierownika robót posiadającego 
właściwe uprawnienia budowlane i wpis do izby inżynierów budownictwa, uprawnienia „D” do 1 kV, 
 członkowie  zespołu uprawnienia „E” instalacyjne do 1 kV. 
- posiadające aktualne zaświadczenie z  Okręgowej Izby Inżynierów 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 
przedłożyć następujące dokumenty:  

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie            art. 24 ust 1 
oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 4; 

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 24.06.2009 r. do godz. 9:00 w 
wysokości 70.000,00 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: Urządzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt  

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 2007 r. 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 24.06.2009 r.  do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 24.06.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Data wysłania: 03.06.2009 r. Numer: 85537-2009 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 



- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marcin Anglart, 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 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. 
 


