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Zaproszenie do składania ofert

W postępowaniu o wartości nie przekraczajqcej równowartości kwoty 14.000 euro

na usługę po|egającą na wykonanlu badań geotechnicznych w obszarze
planowanych robót dla zadania,,Renowacja kanaIizacji deszczowei iogóInospławnej,,

1. Nazwa (firma), adres Zamawiajqcego oraz nazwa i adres jednostki wnioskujqcej'
Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb,97-300 Piotrków Tryb., u|. SzkoIna 28;

Nazwa komórki organizacyjnej:

Jednostka Realizująca Projekt

2. opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie badań geotechniczno-inżynierskich na obszarze planowanych robót
budowlanych dIa zadania ,,Renowacja kanaIizacjideszczowej iogó|nosptawnej,,.

Na przedmiot zamówienia sktada się:

- okreś|enie warunków geo|ogiczno - inżynierskich na obszarze p|anowanych robót budow|anych wzdtuż
odcinków kanaIizacji ogó|nosptawnej - ok. 330 mb wg poniższego zestawienia:

Zestawienie przewidzianych do renowacji odcinków sieci kanallzacj! ogólnospławnej:

L.p. WyszczegóInienie
Długości

m

1. kolektor sanitarny nr l l l  na odcinku od Szkoty
Podstawowej nr 16 przy u|. Krakowskie Przedmieście do

240,OO

Urząd Miasta tel.: +48 447327695
Plotrkoiv6 TrybtJnałBk|rgo te|,|lel/... +48 Ą4 732 76 s8
Jednostke Reelizującd projokt €-mel|: Jrp@plotrkolv'p!
ul.SzRolna 28 www.plotrkow.pl
97.300 P|otrkÓw Trybunalski www.oczy3zcz8ln|apiotrkow.p|



Hal i  spor towej , ,Re lax"

2 , Ko|ektor sanitarny nr I l  w u|. Bawełnianej * 90,00

Łqcznie 330,00

*część koIektora znajduje s ię w pas ie jezdni

zakres prac powinien obejmować takq l iczbę wierceń oraz ich IokaIizację, która umoż|iwi rzetelnq ocenę
jakości środowiska gruntowo _ wodnego. Wykonawca powinien wykonać wiercenia badawcze w odlegtości

max co 100m oraz na poczqtkach i  końcach poszczegó|nych odcinków. Głębokość wierceń - 1 m poniżej

spodu przewodu. Rzędne przewodów na|eży odczytać poprzez odkrywanie studzienek kanal izacyjnych.

dokumentacja powinna zawierać m.in.: budowę geologicznq ihydrogeo|ogię terenu, warunki geotechniczne,

warunki gruntowo - wodne.

Wykonawca zreaIizuje zamówienie:

Z zastosowaniem przepisów prawa poIskiego. z uwzg|ednieniem w szczegó|ności:

o Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracj i  z 24 września 1998 r. W sprawie usta|ania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budow|anych. (Dz. U. z 1998 r. ,  Nr 1.26, poz. 839).

o Rozporzqdzenie Ministra Środowiska z 3 października 2005 w sprawie szczegótowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać dokumentac je  hydrogeo log iczne igeoIog iczno- inzyn ie rsk ie .  (Dz .  U .2005 r '  Nr  27 '
poz.96, z późniejszymi zmianami).

o Rozporzqdzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkór..
techn icznych,  jak im powinny odpowiadać drog i  pub| i czne i i ch  usy tuowan ie .  (Dz .  U .  z  1999 r ' ,  Nr  43 .
poz .430) .

. Ustawa Prawo geo|ogiczne i  górnicze z dnia 4 |utego 1994 r '  (Dz. U. z 2005 r ' ,  Nr 228
poz. 1947 z późniejszymi zmianami).

o Rozporzqdzeniem Ministra środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategori i  prac geo|ogicznych,
kwaIif ikacj i  do wykonywania, dozorowania i  k ierowania tymi pracami oraz sposobu postępowan;a
w sprawach stwierdzenia kwaIif ikacj i  (Dz.U.06.124'865 z późn. zmianami).

3. Termin wykonania zamówienia.

Nie później niż do 10.09.2010 r.

4, Forma wykonania zamÓwienia:

Dokumentacja geo|ogiczno - inżynierska zostanie sporzqdzona W 3 egzemplarzach w formie papierowej

oraz odpowiadajqce im p|ik i  wersj i  e|ektronicznej na ptycie CD w standardzie:
- Pl ik i  tekstowe w standa rdzie z rozszerzeniem: .doc
- Pl ik i  obl iczeniowe w standardzie z rozszerzeniem: .doc lub .xls
- Pliki graficzne w standardzie z rozszerzeniem: .dxf lub .dwg

Wraz z pI ikami graf icznymi naIezy dostarczyć opis warstw.
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5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin sktadania ofert.

oferte na|eżv ztożvć w formie pisemnei:

a) osobiście w siedzlbie: Urzqd Miasta w Piotrkowie TrybunaIskim, ul. Szko|na 28, pokój nr 14, lub
b) przestać na adres: Urzqd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28, pokój nr ]-4, lub
c) faxem na numer: 044732 76 96, lub
d) w wersjielektronicznej na e-mail: irp@piotrkow.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25.08.2009 r. do godziny 15.30

Do ofertv musza bvć dołaczone nastepuiace dokumentv:

a) wypetniony i podpisany Formularz oterty;
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów' realizacji Projektu;
c) podpisany Wzór umowy;

6. Wzór umowy'
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