
Piotrków Trybunalski, dnia 13.11.2009 r. 
SPZ.341-16-42-4/2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA  
PASAŻ RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA. 
www.bip.piotrkow.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA Z PODANIEM INFORMACJI O 
MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: 
1.  Przedmiotem zamówienia jest: 

„Budynek zaplecza socjalno – szatniowego dla  KS-POLONIA 
w Piotrkowie Trybunalskim” . 

 
 

L.p. Elementy robót 
 

1. 
 
Roboty budowlane wykończeniowe 
 

1.1. Stolarka, ślusarka 
1.2. Tynki, podłoża i posadzki, wyłaz na poddasze,  
1.3. Malowanie, elewacje- ocieplenie, tynki , rolety 
1.4. Dojścia dojazdy z kostki betonowej, 

  1.5. Parking 
1.6. Szambo 
1.7 Podjazd dla niepełnosprawnych 

 
2. Instalacje elektroinstalacyjne: 

Wewnętrzna instalacja silnoprądowa gniazd i oświetlenia ogólnego wszystkich pomieszczeń. Ułożenie rur osłonowych do 
przyszłego zasilenia pompy głębinowej.  
 

 
3. 

 
Wewnętrzna instalacja wod.-kan., c.o., kotłownia, instalacja wentylacyjna, – wraz z okablowaniem, uruchomieniem, 
próbami, 
 

 
4. 

 
Wodociąg wraz z przyłączem do budynku z uzbrojeniem 
 

 
5. Opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego studni głębinowej wykonanego na podstawie PROJEKTU PRAC 

GEOLOGICZNYCH na odwiercenie studni głębinowej ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny  
Wykonanie studni na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu technicznego wraz z niezbędną armaturą, pompą, 
okablowaniem, uruchomieniem itp. 
Zasilenie pompy z istniejącego pola rezerwowego w tablicy RG budynku K.S. Polonia 

2. KOSZTY DO UWZGLĘDNIENIA: 
- badań i sprawdzeń ( m.in. przegląd kominiarski, badania oporności izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, 

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, badanie wody), 
- zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny, 
- przeprowadzenia prób szczelności, 
- przeprowadzenia pomiaru skuteczności uziemienia, 
- uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, dopuszczeń i pozwoleń. Operat wodnoprawny po stronie 

Inwestora. 
- wycinka drzewa i nasadzenia zgodnie z decyzją,  
- rozplantowanie ziemi z wykopów fundamentowych i pozostałych robót drogowych  

3. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

- przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu  
w miejscu realizacji zamówienia 

- wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające: 
- Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki wiertniczej i geologicznej z zachowaniem BHP  w 

wiertnictwie. Wiercenia winien prowadzić podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje (Urzędów Górniczych)  i 
sprzęt.  Wokół terenu prowadzonych prac należy ustawić tablice ostrzegawcze i informacyjne, a miejsca 
niebezpieczne ogrodzić.  

- Wykonawca wiercenia jest zobowiązany do powiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu    wiercenia   Marszałka 
Województwa w Łodzi,  Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. i  Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego  

- Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym: 

* przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
o specjalności: 

- 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. 
- Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się 

     z dokumentacją i warunkami terenowymi realizacji robót. 

- Prace elektryczne kończy złożenie pozytywnych protokołów badań wykonanej instalacji , załączenie 
instalacji pod napięcie, po uprzednim dopełnieniu formalności u dostawcy energii oraz dostarczenie 
inwentaryzacji geodezyjnej sieci zewnętrznej potwierdzającej wykonanie zgodne z dokumentacją. 

* posiadające aktualne zaświadczenie z  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

- 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. 

    - Wszystkie instalacje sanitarne należy wycenić wraz z próbami, odbiorami ,uruchomieniami i dokumentami niezbędnymi do 
      uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
 
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 : do 30 czerwca 2010 roku. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój 317 
Lub ze strony internetowej www.bip.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW: 
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 6 
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.  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
a)Wykaz wykonanych min. 2 zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie tj. 2 roboty ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł 
brutto każda – wg załącznika nr 4. 
b)Referencje potwierdzające należyte 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 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych 
uprawnień tj. osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: 
- konstrukcyjno – budowlanej w zakresie robót budowlanych; 
- instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnej, oraz posiadaćaktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa 
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 .– 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 3; 

 
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 07.12.2009 r.  do godz. 9:00 w wysokości 15.000,00 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: „Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa zaplecza socjalno szatniowego 
dla KS POLONIA ” 

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. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.).   

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 07.12.2009 r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 07.12.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP 
Data wysłania 13/11/2009 Numer: 20769915-2009 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Jarosław Kowalski tel. 044 732-18-58, ul. Szkolna 28 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Izabela Smolarczyk  
tel. 044 732-77-97, Pasaż K. Rudowskiego 10, pok. nr 317, Piotrków Trybunalski. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


