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(pieczęć jed nostki Zamawiajqcego,
d|a której reaIizowane jest zamówienie)
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Zaproszenie do składania ofert

W postępowaniu o wartości nie przekraczajqcej równowartości kwoty 14'000 euro

na usługę po|egającq na doradztwle technicznym w formie udziału Biegłego
w Radzie Technicznej dla zadania ,,Prace projektowe d|a robót budowIanych

i inżynieryjnych dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków,,
w ramach Projektu ,,Modernizacia i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybuna|skim,,

nr PO1S.01.01.00-00-003/07

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

Nazwa komórki orga nizacyjnej :

Jednostka ReaIizujqca Projekt

opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia
celem jest:

jestdoradztwo techniczne w formie udziatu Biegłego w Radzie Technicznej, której

a) opiniowanie techno|ogii, doboru urzqdzeń, szczegółowych rozwiqzań technicznych i techno|ogicznych pod
wzg|ędem skuteczności, efektywności ekonomicznej i ekoIogicznej przedstawionych W koncepcji
programowo - przestrzennej oczyszczaIni ścieków oraz koncepcji renowacji kanatu ttocznego ścieków
oczyszczonych,

b) weryfikacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej sporzqdzonej na podstawie koncepcji wskazanych
w punkcie a), których wykonawcq jest Konsorcjum CDM Sp. z o.o' i Biura Projektów Gospodarki Wodnej
i Ściekowej B|PROWOD - WARSZAWA Sp. z o'o. reprezentowanego przez: CDM SPóŁKA z oGRAN|czoNĄ
oDPoWtEDztALNośc!Ą (zwanym da|ej: Konsorcjum) na podstawie umowy nr 631'/Fs/|/P/1o z dnia 2 |ipca
2070 r. rea|izowanej w ramach projektu: ,,Modernizacja i rozbudowd oczyszczdlni ścieków w Piotrkowie
Trybunalskim" nr PO[5.07.U.M-00-003/07.

Ustuga obejmuje wszelkie czynności konieczne do dokonania oceny koncepcji i projektów wskazanych
w punkcie 2, a w szczególności:
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a) anaIizę dokumentów dostarczonych przez Zamawiajqcego,
b) zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do ww. dokumentów,
c) udział w naradach i spotkaniach roboczych Rady Technicznej, wizjach |okaInych,
d) sporzqdzenie pisemnych opiniidotyczqcych' zaproponowanych przez Konsorcjum

(ścieki i osady) oraz towarzyszqcej (instaIacje, dokumentacja uzupełniajqca),
weryfikacji koncepcji programowo - przestrzennej,

e) sporzqdzenie pisemnych opinii dotyczqcych, zaproponowanych przez Konsorcjum
(ścieki i osady) oraz towarzyszqcej (instalacje, dokumentacja uzupetniajqca),
we ryf i ka cj i doku m e ntacj i proje ktowo - koszto rysowej,

f) udziat w sporzqdzeniu pisemnej ekspertyzy, przedstawiajqcej stanowisko Rady Technicznej w kwestii oceny
koncepcji programowo - przestrzennej oczyszczalni ścieków oraz koncepcji renowacji kanału tłocznego
ścieków oczyszczonych,

g) udział w sporzqdzeniu pisemnej ekspertyzy, przedstawiajqcej stanowisko Rady Technicznej w kwestii oceny
doku mentacji projektowo - kosztorysowej.

Zamawiajqcy przy ocenie ofert, będzie kierowat się następujqcymi kryteriami:
cena (60% wagi) i doświadczenie w zakresie projektowania odpowiadajqce przedmiotowi doradztwa
okreś|onego w pkt 2a (4o % wagi)'

Wymagane doświadczenie to minimum 15 |at doświadczenia w projektowaniu o specja|ności insta|acyjnej
W tym, w zakresie sieci oraz doświadczenie w zakresie projektowania modernizacji oczyszczaIni ścieków.

Termin wykona nia zamówienia.

Zgodnie z zapisami umowy.

Forma wykonania zamówienia okreś|ona zostata w zapisach s 2 i8 projektu umowy.
Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin sktadania ofert.

oferte na|eżv ztożvć w formie pisemnei:

a) osobiście w siedzibie: Urzqd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, u|. Szko|na 28, pokój nr 14, lub
b) przestać na adres: Urzqd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim, ul. Szkolna 28, pokój nr 1.4, lub
c) faxem na numer: 044732 76 96, lub
d) w wersji elektronicznej na e-mail: irp@piotrkow.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27 sierpnia 2010r.

Do ofertv musza bvć dołaczone nastepuiace dokumentv:

a) wypetniony i podpisany Formulan oferty wraz z załqcznikiem:
b) wypetnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do ce|ów

realizacji Projektu;
c) podpisany Wzór umowy;

6' Wzór umowy'
Pełnomocnik Miasta
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