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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: 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim wraz z uzyskaniem  prawomocnego pozwolenia na budowę, 
 
2. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby renowacji rurociągu tłocznego 
oczyszczalni ścieków  w Piotrkowie Trybunalskim  
 
3. doradztwo techniczne na rzecz zamawiającego podczas procedury przetargowej na wybór 
wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim i renowacji rurociągu 
tłocznego tej oczyszczalni ścieków 
 
4. nadzór autorski w trakcie  realizacji kontraktów na roboty oraz podczas okresu zgłaszania wad do 
dnia  wystawienia świadectwa wykonania. 
 
w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
nr POIS.01.01.00-00-003/07 
 
Kody CPV: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne, 
71300000-1 Usługi inżynieryjne, 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III niniejszej SIWZ. 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiot umowy  winien zostać wykonany w następujących etapach  i terminach, jednak nie 

później niż do dnia 31 maja 2011 roku: 
 

a) sporządzenie koncepcji programowo – przestrzennej oczyszczalni ścieków oraz koncepcji 
renowacji kanału tłocznego ścieków oczyszczonych , szczegółowo opisanych w treści opisu 
przedmiotu zamówienia – w terminie  do 7 tygodni od dnia podpisania niniejszej  Umowy; 
b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektów budowlanych  (wraz z 
uzyskaniem lub wykonaniem wszelkich niezbędnych sprawdzeń, uzgodnień, i opracowań  
wymaganych prawem)  i przekazanie zamawiającemu  do zatwierdzenia (w przypadku modernizacji 
oczyszczalni ścieków -  przed złożeniem  ich wraz z wnioskiem  o wydanie  pozwolenia na budowę) w  
terminie  do 30 tygodni od dnia  podpisania niniejszej  umowy; 
c)  uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i sporządzenie dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej, niezbędnej dla  wyboru w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy Robót w 
zakresie: projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, oraz pozostałych 
wytycznych, instrukcji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu 
modernizacji, w tym wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia  i przekazanie zamawiającemu w 
terminie do 48 tygodni od dnia podpisania niniejszej  Umowy; 
d) wykonanie dokumentacji przetargowej w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia procedury 
wyboru wykonawców robót, w tym w szczególności projektów specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do 
42 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 

2.  Doradztwo techniczne podczas procedury przetargowej na wybór wykonawcy modernizacji 
oczyszczalni ścieków  w Piotrkowie Trybunalskim i renowacji rurociągu tłocznego tej oczyszczalni 
ścieków  (planowany ) 
 
3. Nadzór autorski w trakcie  realizacji kontraktów na roboty do dnia  wystawienia  świadectw 
wykonania w obydwu kontraktach.   

 
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 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia ; 
4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

 
W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi spełniać następujące 
warunki: 
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a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie: 

- co najmniej 1 usługi o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto, której przedmiotem było 
zaprojektowanie modernizacji lub budowy oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości min. 
Q=15 000 m³/d w zakresie oczyszczania ścieków, w wyniku której uzyskano pozwolenie na 
budowę; 
- co najmniej 1 usługi o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, której przedmiotem było 
zaprojektowanie modernizacji lub budowy sieci sanitarnych lub deszczowych, w wyniku której 
uzyskano pozwolenie na budowę; 
- co najmniej 1 usługi, której przedmiotem było wykonanie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla modernizacji lub budowy 
oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości min. Q=15 000 m³/d w zakresie oczyszczania 
ścieków i przeróbki osadów, w oparciu o którą przeprowadzono postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego zakończone wyborem wykonawcy; 
– co najmniej 1 usługi, której przedmiotem było wykonanie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla modernizacji lub budowy sieci 
sanitarnych lub deszczowych o wartości inwestycji minimum 20.000.000,00 zł brutto; 
– co najmniej 2 usług, których przedmiotem było świadczenie pomocy technicznej lub techniczno-
prawnej obejmującej doradztwo podczas oceny ofert w zakończonym udzieleniem zamówienia 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych dla inwestycji dotyczącej modernizacji lub budowy sieci sanitarnych lub deszczowych 
o wartości zamówienia przekraczającej 5.000.000,00 zł brutto każda wg załącznika nr 5; 
b) wskazać osoby, 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, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w szczególności: 

1) Główny Projektant Technolog - posiadający uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który wykaże się 
wykonaniem co najmniej jednego zrealizowanego projektu oczyszczalni ścieków o 
przepustowości min. Q=15 000 m³/d oraz jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa lub 
posiada uprawnienia równoważne wydane zgodnie z uprzednio obowiązującymi 
przepisami i adekwatne do przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
2) Technolog - posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który wykaże się wykonaniem lub co 
najmniej autorstwem jednego zrealizowanego projektu technologii oczyszczalni ścieków 
oraz jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa lub posiada uprawnienia równoważne 
wydane zgodnie  z uprzednio obowiązującymi przepisami i adekwatne do przedmiotu 
niniejszego zamówienia. 

 
3) Projektant Konstruktor - posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadający, co najmniej jeden projekt dla 
oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Q=15 000 m³/d oraz jest członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa lub posiada uprawnienia równoważne wydane zgodnie z 
uprzednio obowiązującymi przepisami i adekwatne do przedmiotu niniejszego 
zamówienia. 
 
4) Projektant Branży Sanitarnej - posiadający uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający, co najmniej 
jeden zrealizowany projekt dla oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Q=15 000 
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m³/d oraz jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa lub posiada uprawnienia 
równoważne wydane zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami i adekwatne do 
przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
5)  Projektant Branży Elektrycznej - posiadający uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający, co najmniej jeden zrealizowany 
projekt dla oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Q=15 000 m³/d oraz jest 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa lub posiada uprawnienia równoważne wydane 
zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami i adekwatne do przedmiotu niniejszego 
zamówienia. 
 
6) Projektant Automatyk – posiadający zrealizowany co najmniej jeden projekt 
z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji procesów oczyszczania 
ścieków dla oczyszczalni o przepustowości min. Q=15 000 m³/d.  

 
7) Ekspert w zakresie zamówień publicznych – posiadający wykształcenie wyższe 
techniczne (magisterskie) oraz doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę 
Prawo zamówień publicznych oraz wykazać się doświadczeniem w pomocy technicznej 
lub techniczno-prawnej (obejmującej doradztwo podczas oceny ofert) dla co najmniej 
trzech (zakończonych wyborem wykonawców) postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na modernizację lub 
budowę inwestycji z zakresu wodno-kanalizacyjnego o wartości zamówienia 
przekraczającej 5.000.000,00 zł brutto. 
 

c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł.  
 
d)   informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy na sumę min. 500.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
 

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące dokumenty: 

a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie: 

- co najmniej 1 usługi o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto, której przedmiotem było 
zaprojektowanie modernizacji lub budowy oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości min. 
Q=15 000 m³/d w zakresie oczyszczania ścieków, w wyniku której uzyskano pozwolenie na budowę; 
- co najmniej 1 usługi o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, której przedmiotem było 
zaprojektowanie modernizacji lub budowy sieci sanitarnych lub deszczowych, w wyniku której 
uzyskano pozwolenie na budowę; 
- co najmniej 1 usługi, której przedmiotem było wykonanie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla modernizacji lub budowy 
oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości min. Q=15 000 m³/d w zakresie oczyszczania 
ścieków  i przeróbki osadów, w oparciu o którą przeprowadzono postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego zakończone wyborem wykonawcy; 
– co najmniej 1 usługi, której przedmiotem było wykonanie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla modernizacji lub budowy sieci 
sanitarnych lub deszczowych o wartości inwestycji minimum 20.000.000,00 zł brutto; 
– co najmniej 2 usług, których przedmiotem było świadczenie pomocy technicznej lub techniczno-
prawnej obejmującej doradztwo podczas oceny ofert w zakończonym udzieleniem zamówienia 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych 
dla inwestycji dotyczącej modernizacji lub budowy sieci sanitarnych lub deszczowych o wartości 
zamówienia przekraczającej 5.000.000,00 zł brutto każda wg załącznika nr 5. 
 
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji: 

 
1) Głównego Projektanta Technologa - posiadającego uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który 
wykaże się wykonaniem co najmniej jednego zrealizowanego projektu oczyszczalni 
ścieków o przepustowości min. Q=15 000 m³/d oraz jest członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa lub posiada uprawnienia równoważne wydane zgodnie z uprzednio 
obowiązującymi przepisami i adekwatne do przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 

2) Technologa - posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który wykaże się 
wykonaniem lub co najmniej autorstwem jednego zrealizowanego projektu technologii 
oczyszczalni ścieków oraz jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa lub posiada 
uprawnienia równoważne wydane zgodnie  z uprzednio obowiązującymi przepisami i 
adekwatne do przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
3) Projektanta Konstruktora - posiadającego uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadający, co najmniej 10 
letnie doświadczenie zawodowe, wykonał co najmniej jeden projekt dla oczyszczalni 
ścieków o przepustowości min. Q=15 000 m³/d oraz jest członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa lub posiada uprawnienia równoważne wydane zgodnie z uprzednio 
obowiązującymi przepisami i adekwatne do przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
4) Projektanta Branży Sanitarnej - posiadającego uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający, 
co najmniej 10 letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji sanitarnych, w tym 
wykonał, co najmniej jeden zrealizowany projekt dla oczyszczalni ścieków o 
przepustowości min. Q=15 000 m³/d oraz jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
lub posiada uprawnienia równoważne wydane zgodnie z uprzednio obowiązującymi 
przepisami i adekwatne do przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
5)  Projektanta Branży Elektrycznej - posiadającego uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający, co najmniej 10 letnie 
doświadczenie, przy projektowaniu instalacji elektrycznych w tym wykonał, co 
najmniej jeden zrealizowany projekt dla oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 
Q=15 000 m³/d oraz jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa lub posiada 
uprawnienia równoważne wydane zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami i 
adekwatne do przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
6) Projektanta Automatyka - posiadającego, co najmniej 5 letnie doświadczenie 

zawodowe oraz wykazać się wykonaniem, co najmniej jednego projektu z zakresu 
automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji procesów oczyszczania ścieków dla 
oczyszczalni o przepustowości min. Q=15 000 m³/d.  

 
7) Ekspert w zakresie zamówień publicznych – posiadający wykształcenie wyższe 

techniczne (magisterskie) oraz doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i 
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przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o 
ustawę Prawo zamówień publicznych oraz wykazać się doświadczeniem w pomocy 
technicznej lub techniczno-prawnej (obejmującej doradztwo podczas oceny ofert) dla 
co najmniej trzech (zakończonych wyborem wykonawców) postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na 
modernizację lub budowę inwestycji z zakresu wodno-kanalizacyjnego o wartości 
zamówienia przekraczającej 5.000.000,00 zł brutto każda wg załącznika nr 5. 

 
oraz informacja o podstawie do dysponowania ww. osobami. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz 
osób, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz informację o osobach wyznaczonych do 
wykonywania niniejszego zamówienia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 oraz 
dowody posiadanych uprawnień i wpisów do właściwej izb samorządowych. 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane  oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2008 r. Nr 63 poz. 394). 
 

c) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
 
d)  informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy na sumę min. 500.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
5. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
W celu potwierdzenia spełniania powyższego 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 6; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ww. ustawy, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
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e)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

f)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 9 
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, musi przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 
wymienione w Rozdziale IX pkt. 5 SIWZ. 
 
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 12.04.2010 r. do godz. 9:00 w 
wysokości 150.000zł.  

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: PRACE PROJEKTOWE DLA 
ROBÓT BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH DLA KONTRAKTU „MODERNIZACJA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” – KONTRAKT NR VII, W RAMACH PROJEKTU: 
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM, Nr POIS.01.01.00-00-003/07”. 

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 
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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 12.04.2010 r. do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 12.04.2010 r. o godz. 10:00 pok. 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
60 dni 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Ewa Tymińska, tel. 044 732-76-95, ul. Szkolna 28, 
Monika Szawłowska, tel. 044 732-76-95, ul. Szkolna 28. 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 
Łukasz Sujak tel. 044 732-77-97 ul. Pasaż Rudowskiego 10 pok. 317. 
 
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 wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej w dniu 25.02.2010 r. ,nr 2010-025285   
 


