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Zaproszenie do składania ofeń
na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
przebudowy ulicy Rycerskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do ulicy Wojska
Po|skiego w Piotrkowie Trybuna|skim wraz z budową/przebudową niezbędnej
infrastruktury technicznej

(rodzaj zamówienia. dostawa/usługa/robota budow|ana)

Nazwa (firma)' adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej.
Miasto Piotrków Trybuna|ski' 97-300 Piotrków Trybunalski' Pasaż Karo|a
Rudowskiego { 0 ;
Nazwa komórki organizacyjnej : Biuro Inwestycji i Remontów

opis przedmiotu zamówienia.

W zakresie w/w zamówienia naIeży wykonac:
DOKUMENTACJĘ BUDOWLANO.WYKoNAWCZA obeimuiaca :

Wykonanie mapy do ce|ów projektowych w ska|i 1 :500
(z dokonaniem kontroli usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez
pomiar Wszystkich eIementóW naziemnych sieci)'

ocenę stanu nawierzchni jezdni'
Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt budowlany i projekt wykonawczy ( budowlano-wykonawczy) przebudowy ulicy
Rycerskiej na odcinku od u|. sieradzkiej do u|. Wojska Po|skiego z e|ementami maĘ
architektury,
Projekt budow|any i pro.Jekt wykonawczy ( budow|ano.wykonawczy) wymiany kanału
sanitarnego w ulicy Rycerskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wojska Polskiego
wraz z wymianą przyłączy
Projekt budowlany i projekt wykonawczy (budowlano-wykonawczy) wymiany
istniejących wodociągów Wraz z armaturą i przyłączami wodociągowymi oraz węzłami
Wodociągowymi (zasuwy i hydranty p'poz),
Projekt budowlany i projekt wykonawczy (budowlano-wykonawczy) pzebudowy i
rozbudowy oświetlenia uIicznego,
Projekty budow|ane i projekty wykonawcze ( budow|ano-wykonawcze) obejmujące:

demontaż |inii napowietrznej 0'4 kV wraz z przyłączami napowietznymi' w miejsce
zdemontowanej |inii napowietznej na|eży Wybudować |inię kab|ową 0'4 kV, istniejące
przyłącza napowietrzne na|eży zastąpić przyłączami kab|owymi. Wewnętzne |inie
zasilające w poszczegó|nych budynkach na|eży przystosowaó do nowego sposobu
zasiIania wynikającego z pzebudowy sieci zasiIających wg Warunków technicznych

Projekty budowlane i projekty wykonawcze ( budow|ano-wykonawcze) usunięcia
ewentualnych ko|izji i pŻebudowy istniejących sieci'
Projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowy,
Przedmiary robót + Wersja e|ektroniczna'
Kosztorvsv inwestorskie + wersia elektroniczna,



. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
sanitarna, elektryczna) + wersla elektroniczna,

(branŻa drogowa,

. Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych' opinil i uzgodnień ,

. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze
Wzg|ędu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzg|ędnionej w p|anie
bezpieczeńStwa i ochrony zdro\^lia (Dz.U.120 z 2003 r. poz' 1126),

Infrastrukturę techniczną na|eży projektować w oparciu o wydane przez gestorów
sieci warunki techniczne ( warunki techniczne PWiK i PGE w załączeniu, pozostałe
niezbędne do projektowania warunki techniczne zobowiązany jest uzyskać projektant)
odprowadzenie wód opadowych z u|icy Rycerskiej na odcinku od u|icy Sieradzkiej do
ulicy Wojska Polskiego powierzchniowo do ulicy Wojska Polskiego

Uwaqa! Przy okreś|aniu całkowitej wańości zamówienia, na|eży dodatkowo
okreś|ić koszt wykonania dokumentacji z rozbiciem na: poszczegó|ne branże,
ponadto dodatkowo na|eży okreś|ić koszt opracowania dla kana|izacji deszczowej
z przyłączami, sieci wodociągowej z p|zyłączami wodociągowymi, oświet|enia
ulicznego, sieci energetyczną z przyłączami i WLz .

Ponadto:
- Projektant jest zobowiązany do zachowania szczegó|nej ostrożności w zakresie ochrony

znakÓw osnowy geodezyjnej. W pzypadku jeŹe|i rea|izacja projektowanej inwęstycji nie
może się obyć bez zniszczenia znakóW, w kosztorysie inwestorskim
na|eŻy przewidzieÓ koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim na|eŻy
przewidzieÓ koszty przejęcia stanu znaków osnowy geodezyjnej pzed i po Wejściu
Wykonawcy na plac budowy.

z W kosztorysie inwestorskim i pzedmiarze na|eży d|a projektowanych przyłączy
uwzg|ędnió odcinek od sieci do granic posesji. Pzebieq pzvłaczv do budvnków powinien
bvó uzqodnionv z właścicielem posesii (na|eŻy załączyć oświadczenia).

- Biuro |nwestycji i Remontów przekaile Projektantowi
przedmiotowym projekcie:
. ,,Studium urbanistyczne zagospodarowania ulic w

Piotrkowie TrybunaIskim - grudzień 2004r.
. Warunki techniczne wydane Wzez Piotrkowskie Wodociągi i KanalizaĄa Miejski z

dnia 1 1 .05.201 1roku' wytyczne Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Warunki
technjczne z PGE Dystrybu qa Łódż. - Teren S.A' Rejonu Energetycznego Piotrków
Trybunalski z dnia 13.05.201 1 r.

. Program Funkcjona|no-Użytkowy z m.ca czerwca 2009 roku,

. Inne posiadane decyzje, opinie i uzgodnienia dla Traktu Wielu Kultur,

. Rapoń oddziaływania na środowisko Wraz z decyzją ooŚ,

. Przy Wystą]ieniu ko|izji z istniejącą infrastrukturą Projektant uzyska niezbędne
warunki technlczne dla jej przebudowy.

Dokumentację projektowo-kosztorysową naIeŹy Wykonac W iIości :
a) Projektybudowlaneiwykonawcze (budowlano-wykonawczb)

- 6 egz. + wersja elektroniczna
Przedmiary robót - 2 egz. + wersja elekironiczna
Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. + wersja elektroniczna(wersja kst i pdfl
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. + wersja
elektroniczna

w ce|u uwzg|ędnienia w

obrębie Starego Miasta W

b)

d)

Dokumentacja winna spełniać wymogi określone w:



. Rozpo|ządzeniu Ministra |nfrastruktury z dnia 3 |ipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budow|anego (Dz. U. Nr 120
z 2003 r ' poz. 'l 133 z pózniejszymi zmianami),

. Rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 2 Września 2004 r'
W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej'
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow|anych oraz
programu funkcjona|no.użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 |' poz'2072
z póŹniejszymi zmianami),

. Rozporządzeniu Ministra |nfrastruktury z dnia 1 8 maja 20o4r. W sprawie
okreś|enia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania p|anowanych kosztów prac projektowych oraz p|anowanych
kosztóW robót budow|anych okreś|onych w programie funkcjona|no -
użytkowym (Dz. U' Nr 130 z 2oo4 r. poz' 1389) - W zakresie opracowania
przedmiaróW robót i kosztorysów inwestorskich'

. Prawem budow|anym, (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1,118 z późniejszymi
zmianami),

a) okres gwaranc]i: 12 miesięcy
b) warunki płatności. Płatnikiem faktury będzie Miasto Piotrków Trybuna|ski

z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego ,10,
97-300 Piotrków Trybuna|ski, N|P 771.27-98-771, 21 dni od dnia prawidłowo
złożonej faktury

c) inne Szczegółowe wymagania Zamawiającego:

3. Termin wykonania zamówienia.
. do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. sposób przygotowania ofeĘ oraz miejsce i termin składania ofeń.
ofeńę na|eży złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie : Urzędu Miasta u|. Szko|na 28, 97-300 Piotrków
Trybuna|ski pokój nr 51

tuo
b) przesłac na adres: Urząd Miasta u|. szkoIna 28 97-300 PiotrkóW Trybunalski

pokój nr 51 (zapytania te|.044732 1837)
tuo

c) . faxem nanr:042732 1843
lub

d) w wersji elektronicznej na e-mail: e.szmigielska@piotrkow.pl
w niepzekraczalnym terminie: do 27 czenłtca 2011r.
ofeńy otrzymane po terminie składania ofeń zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
Do ofeńy muszą byó doĘczone następujące dokumenty:

a. Wypełniony i podpisany formu|arf oferty;
b. podpisany Wzór umowy;
c. inne dokumenty (np. opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego

pzedmiotu zamówienia; ceńyfikaty itp. - o l/e były wymagane przez
Zamawiajqcego)

c) Wzór umowv.



WZOR UMOWY NR

Zawarta dnia . ' . ' . ' . . . . . . . . ' . .  2011 r. w Piotrkowie Tryb., pomiędzy: Miastem
Piotrków Trybuna|ski' Pasaż Karo|a Rudowskiego 10, reprezentowanym pŻez:
1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zwanym dalej,'Zamawiajqcym', z jednej strony, a
Firmą
przez:

reprezentoWaną

1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zwaną da|ej ,'Wykonawcą'' z drugiej Strony,
W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania o wańości poniżej
równowańości kwoty 14 00O euro, zawańo umowę następujące.j treści:

s1
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przebudowy ulicy Rycerskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul.
Wojska Po|skieg o wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
dIa potrzeb Zamawiającego.

2. ZamawiĄący z|eca a Wykonawca zobowiązuje się wykonaó wsze|kie niezbędne
czynności d|a zrea|izowania pzedmiotu umowy okreś|onego W ust' 1' W zakresie :

Wykonanie mapy do celów projektowych w skali '1:500
(z dokonaniem kontroli usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez
pomiar Wszystkich eIementów naziemnych sieci),

ocenę stanu nawierzchni jezdni,
Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt budowlany i projekt wykonawczy ( budowlano-wykonawczy) przebudowy ulicy
Rycerskiej na odcinku od u|. sieradzkie.j do u|' Wojska Po|skiego z elementami małej
architektury,
Projekt budow|any i projekt wykonawczy (budow lano-wykonawczy) wymiany kanału
sanitarnego w ulicy Rycerskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wojska Polskiego
wraz z wymianą przyłączy
Projekt budowlany i projekt wykonawczy (budowlano-wykonawczy) wymiany
istniejących wodociągów wraz z armaturąi przyłączami Wodociągowymi oraz węzłami
wodociągowymi (zasuwy i hydranty p.poż)'
Projekt budowlany i projekt wykonawczy (budowlano-wykonawczy) przebudowy i
rozbudowy ośWietIenia ulicznego,
Projekty budowlane i projekty Wykonawcze obejmujące:

demontaż linii napowietrznej 0'4 kV wraz z przyłączami napowietrznymi, w miejsce
zdemontowanej linii napowietznej na|eŹy wybudować |inię kab|ową 0'4 kV, istniejące
przyłąCza napowietrzne należy zastącić przyłączami kab|owymi. Wewnętrzne |inie
zasi|ające w poszczegó|nych budynkach na|eży pzystosowaÓ do nowego sposobu
zasiIania Wynikającego z przebudowy sieci zasiIających wg Warunków technicznych

Projekt budow|any i projekt wykonawczy (budow|ano-wykonawczy) usunięcia
ewentualnych kolizji i przebudowy istniejących sieci,

. Projekt organizacji ruchu na czas budowy idocelowy,

. Przedmiary robót + wersja elektroniczna,

. Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna,

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
sanitarna, elektryczna) + wersja elektroniczna,

(branża drogowa,

. Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień ,

. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze
Wzg|ędu na specyfikę pro.jektowanego obiektu budow|anego, uwzględnionej w p|anie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.12o z 2003 r. poz' 1126)'

ł1,w,



3' W ramach czynności o których mowa W ust' 1 Wykonawca uzyska:
- opinie, uzgodnienia i pozwo|enia wymagane przepisami szczegółowymi,
- dane wyjściowe, W tym brakujące Warunki techniczne do projektowania nie

okreś|one W niniejszej umowie.
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrea|izowany z zachowaniem

umÓwionych terminów oraz na|eŻytej staranności'
s2

] . Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią Wiedzę, doŚwiadczenie i dysponu.je
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2. Dokumentacja projektowa' o której mowa W s 1, zostanie sporządzona.w sposób i w
zakresie umoż|iwia.jącym uzyskanie pozwo|enia w organie administracji budowlanej
oraz będzie zgodna z następującymi rozpoządzeniami:

. Rozporządzeniu Ministra |nfrastruktury z dnia 3 |ipca 2003 r' w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budow|anego (Dz' U. Nr 120
z 2003 r. poz' 1 ,'| 33 z póżniejszymi zmianami),

. Rozporządzeniu Ministra |nfrastruktury z dnia 2 Września 2oo4 r.
W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej'
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow|any:h oraz
programu funkcjona|no-użytkowego (Dz. U. Nr 2o2 z 2oo4 r. poz.2072
z póżniejszymi zmianami),

. Rozporządzeniu Minisha |nfrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie
okreśIenia metod i podstaw spoządzania kosztorysu inwestorskiego,
ob|iczania planowanych kosztów prac projektowych oraz p|anowanych
kosztów robót budow|anych okreś|onych w programie funkcjona|no -
użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2oo4 r. poz. 1389) . W zakresie opracowania
przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

. Prawem budow|anym, (Dz'U. z 2006 r. Nr 156 poz' 1118 z późniejszymi
zmianami), 

S 3
Poszczegó|ne e|ementy dokumentacji pro'|ektowej' o kióĘ mowa w $1, należy
wykonaó w nizej podanej i|ości egzemp|arzy :

a. Projekty budowlane i wykonawcze (budowlano-wykonawcze) -6egz .+

wersja elektroniczna
b' Przedmiary robót - 2 egz. + Wersja elektroniczna
c. Koszlorysy inwestorskie - 2 egz. + wersja elektroniczna (wersja kst i pdfl
d. Specyfikac.je techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. + wersja e|ektroniczna

s4
1. Wykonawca może korzystać z pomocy innych osób zatrudnionych przez \Alkonawcę'
2. strony zobowiązują się współdziałać ze sobą ściś|e przy wykonywaniu niniejszej

umowy.
3' Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Wszystkich informac.1i

dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział Się W trakcie
realizacli niniejszej umowY 

$ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się zrea|izowaó dokumentację wymienioną w $1 ust. 1 i

ust.2 Wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - do 4 miesięcy od daty podpisania
umowy.

2' Przedmiot umowy, przekazany zostanie Zamawia.jącemu przez Wykonawcę na
podstawie protokołu zdawczego wraz z oświadczeniem o jego komp|etności
i zgodności z umową '

3' W terminie 14 dni od dostarczenia pzez Wykonawcę zamówionego opracowania
zamaw| ący oświadczy, czy je przyimuje, czy teŻ Żąda dokonania okreś|onych zmian
lub nie pzyjmuje go w całoŚci.



5

f .

Wykonawca zobowiązuje się uwzg|ędnić W opracowaniu pzedstawione uwagi
w terminie 7 dni od daty przedstawienia uwag.
Jeze|i w terminie, o którym mowa W ust. 3, Zamawiający nie złoizy żadnego
oświadczenia' uważa się, Że pzyjął opracowanie bez zast|zeż.en.

A6
Z chwi|ą przyjęcia przedmiotu zamówienia pzez Zamawiającego' na zamawiającego
przechodzą autorskie prawa majątkowe'
Wykonawca wyraia zgodę na aktua|izację dokumentacji kosztorysowej, po upływie
terminu iei ważności'

t .

s7
1' Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otŻyma wynagrodzenie

w wysokości złotych netto + 23% VAT' tj ...'....'.............. złotych
(słownie: ....... złotych) brutto, w tym:

a) po otrzymaniu dokumentac]i projektowej w wysokości 85% wynagrodzenia
zasadniczego tj. kwotę netto +23%VAT zł brutto
(słownie: ..'.'.-.-. złotych brutto) i przejęciu dokumentacji bez uwag
przez Zamawiającego protokołem odbioru' na podstawie prawidłowo wystawione1
faktury VAT przez Wykonawcę.

b) po uzyskaniu pzez Zamawiającego pozwo|enia na budowę na podstawie otzymanej
dokumentacji projektowej, jednakże nie później niż w maksyma|nym terminie 3
miesięcy od dnia przejęcia dokumentacji protokołem odbioru bez uwag' zostanie
wypłacone pozostałe ,|5 % wynagrodzenia umownego tj '  kwotę - ' . ' . ' . ' . ' ' . ' . . ' .  netto +
23ok vAT ...... zł brutto (słownie: złotych brutto), na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT pzez Wykonawcę.

2- Wynagrodzenie powyższe obejmie zwrot wsze|kich wydatków poniesionych przez
Wykonawcę w ce|u wykonania niniejszej umowy'

3' Wynagrodzenie, o którym mowa W ust. 1, p.łatne będzie W terminie dwudziestu jeden
dni od pzedstawienia pzez Wykonawcę faktury, pze|ewem na rachunert
Wykonawcy wskazany w fakturze.

4- Wykonawca.jest uprawniony do wystawienia faktury w dniu przyjęcia prac przez
. d '  | | dw l d ]ąUgv \ J '

5' Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybuna|ski z siedzibą Pasaż Karo|a
Rudowskiego ,l0' 97-300 Piotrków Trybuna|ski' N|P: 771-27-9a-771'

s8
strony zastŻegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z niniejszą umową |ub niena|ezyte wykonanie zobowiązań z umowy Wynikających'

se
1 ' Wykonawca zapłaci ZamawiĄącemu karę umowną W przypadku.

a)' za odstąpienie od umowy pzez Wykonawcę Wskutek okollczności, za
które odpowiada Wykonawca - 20% wynagrodzenia brutto okreś|onego
w $ 7 ust.1 ,

b). za zwłokę w rea|izacji umowy- 0,25% wynagrodzenia brutto okreś|onego
W s 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki. Po pzekroczeniu wysokości kar
umownych odpowiadających 15% wańości brutto umowy, Zamawiający
może odstą]ió od umowy,

c). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w $ 7 ust' .l ,

d). za zwłokę w usunięciu wad - 0,25olo wynagrodzenia brutto okreś|onego
W s 7 ust. 1, za kaŻdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie Wad '



1. ZamawiĄący zastzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego'
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

2. W przypadku odstąpienia pzez Zamawia1ącego od umowy z p|zyczyn |eżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający oprócz kar okreś|onych w ust. 1c,
zachowuje prawo do kar umownych za zwłokę Wykonawcy.

1. W sprawach
ustawy z dnia
z póżn' zm.)'

2. Wsze|kie zmiany |ub uzupełnienia niniejszej umowy mogą
Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

nastą]ió za zgodą

a 11
Wykonawca oświadcza, iż! wyraia zgodę na pŻetwarzanie danych osobowych
zawańych w umowie oraz spo|ządzonej na jej podstawie dokumentacji d|a potrzeb
rea|izac]i zadania pn. ,'Trakt Wie|u Ku|tur - rozwój potencjału turystycznego Miasta
poprzez rewitalizację zabytkowych obszaróW Piotrkowa TrybunaIskiego - etap || cz l'''
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
nr 101 , poz' 926 z póżn. zm.)

s 12
Sądem właściwym d|a wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie
sąd w Piotrkowie Tryb.

s 13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|azach' po 1 egz.
dla zamawiającego i d|a Wykonawcy .

Zamawiający : Wykonawca :

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiajqcego zostało zaaprobowane dnia

. .2011 przez

(pieczęć i podpis osoby
vvystępującej w tym postępowanlu

w imieniu Zamawiającego)

MoNTÓW

s 10
nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U., Nr 16/64, poz 93

BIURA iNWdS

ata Maiczyna



FORMULARZ OFERry

na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
przebudowy u|icy Rwańskiej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z
budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

' -:T 
:::l':l :'::l**'-lr1r'_

Ńip. . .. . . . . . . . . . . .
REGON:
Numer rachunku bankowego:

2. Ka|ku|acja cenowa Wykonawcy za rea|izację całości pzedmiotu zamówienia:
a) oferujemy Wykonanie całości pzedmiotu zamówienia za cenę netto:

zł., a wraz z na|eżnym podatkiem VAT w wysokości
. . . . . . . . . .Yo  za  cenę brut to :  . . . . . . . . . . . ' . . . ' . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł . ;-:l- 1::::T '

b) oferujemy termin rea|izacji zamówienia: '.......'.... dni/tygodni/miesięcy' |icząc od
dnia podpisania umowy;

3. oświadczam, iż. zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastzeileń.

4. załącznikami do niniejszego formu|aza ofeńy stanowiącymi integra|ną część ofeńy
są

a) podpisany wzór umowy;
b)  . . . . . . . . . . . . . . . .
c )  . . . . . . . . .
d)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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L.dz. : 01-TR-O01617-2011
Dotyczyi warunków technicznych pŻebudowy sieci
napowietznej 0'4 kV W obrębie starego |vliasta _ u|'
Rycerska' Rwańska od sieradzkiej do Wojska Po|skiego

Na  p i smo  znak  :  R lM .701  1 .7 .1 .20 f  1 .ES
z dnia: 27.04.2011 t.

Wpływ do RE : 29'04.2011 r.

PGE Dystrybucja S.A.
oddzjat Łódź.Teren
Rejon Enelgetyczny Pio1rków TrybLlna|ski
97.300 PiokkóW Tryb!na|ski, u|. Nalutowicza 35
lel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
Piotrkow.dystldzt@gkpge pl

,it{,
PiotrkÓw Trybunalski' 13.05.201 1 r'

U rząd Miasta
Biuro |nwesĘcji i Remontów

97-300 Piotrków Tryb.
ul. Szkolna 28

Warunki techniczne przebudowy znak 0,1-TR-00,1617 -2011 z dnia 13.OS.2OI1t.
e|ektroenergetycznych sieci napowietrznych 0,4 kV PGE Dystrybucja s'A. oddział ŁÓdŹ - Teren
ko|jdujqcych z projektowaną pŻebudową u|ic Rwańskie'j i Rycerskie.J od sieradzkiej do Wojska
Polskiego w Piotrkowie Tryb. na terenie Starego Miasta.

Zakres pzedmiotowej przebudowy obe.Jmuje istniejące
następujących stacji transformatorowych,1 5/0'4kV:

1 . stacja nr 1-0593 ,,Cmentarna"
2. stacja nr-1-0237 ,,Zamurowa"

linie napowietrzne 0,4 kV, zasilane z

ce|em |ikwidacji ko|izji na|eży zaprojektować j wykonaÓ przebudowę ww' |inii zgodnie z niŻe]
podanymi warunkami technicznymi:

1' DemontaŹowi pod|egają następujące odcinkj |inii napowietrznych 0,4 kV Wraz z przyłączami
napowietrznymi:
. w ulicy Rwańskiej na odcinku od u|. Wojska Po|skiego do u|' sieradzkiej;
. w ulicy Rycerskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ut. Sieradzkiej;

2. W miejsce demontowanych linii napowietrznych należy WybudowaÓ dwie |inie kab|owe o,4 kV:

. obwód 1 . w u|icy Rwańskiej - Wojska Po|skiego - Rac Czarnieckiego - tj' od istniejących
złączy kab|owych nr 1-0876.05-02 i 1-0876-06-01 W u|icy Rwańskiej przez projektowane
złącza kab|owe przy posesjach _ nr 3' 6' 5,7,9 aŻ do projektowanego złącza kab|owego na
Placu czarnjeckiego pzy oosesji nr 4 (wraz z |inią kab|owąW podwÓ!.ku posesji Rwańska 3);

. obwÓd 2 - W ulicy Rycerskiej _ tj. od istniejąiego złącza kablowego nr 1.0933-03-04 do
projektowanego złqcza kablowego na posesji Rycerska 3 '

3. Linie kab|owe na|eŻy zaprojektowaÓ w ulicach typu YAKXS 4x24O mm2, w podwórkach typu
YAKXS 4x120 mm'z.

4' Na|eży pzewidzieć moŹ|iwość Wzajemnej rezerwacji pĄektowanych |inii kablowych O'4 kV z
istniejącymi |iniami kab|owymi 0,4 kV poprzez zaprojektowanie szaf kab|owych z podziałami sieci
0,4 kv.

5. Zasi|anie linil kab|owych ośWiet|enia u|icznego na|eŻy przewidzieĆ z istniejących linii kab|owych
ośWiet|enia uIjcznego'

6. |stniejące przyłącza napowietrzne zasi|ane z demontowanych lini. napowietrznych na|ezy
zastąpiĆ przyłączami kab|owymi popŻez zastosowanie odpowiedniej i|ości złączy kablowo.
pomiarowych zKP umieszczonych na ścianach budynkÓw (W przypadku gdy nie posiada]ą one

PGE Dystrybucja spółka Akcyjna z siedzibą w Lub|inie 20.340 Lub|in' Ul Garbarska 21A. wp]sana do rejeslru prfedsębiorcow
prowadzonego pĘez sąd Rejonowy Lub]in Wschód w Lub|inie z siedz'bą w świdniku' V| Wydział Gospodarczy pod nr KRŚ: oooo343124.
NIP: 946.25'93.855' REGoN: 06055284o. Kapitał zakładowy: 9 730 742 890 fłw pełniop|acony' wYvw'pgec|ystrybucja.p|



8 .

9.

'1 0.

7 .

ogrodzenia)' W pŻypadku budynkÓw WieloIokalowych szafy pomiarowe mogą byĆ zIokaIizowane
w korytazach lub na k|atkach schodowych W miejscach ogó|nie dostępnych.

Uzyskać pisemną zgodę właŚcicie|i posesji na pzebudowę przyłączy, kab|i za|icznikowych od
projektowanych ZKP do budynkÓw oraz w|z.Ów.

WewnętŻne |inie zasi|ające w poszczegó|nych budynkach na|eŻy p|zystosowac do nowego
r p u J v u u  z d s | | d r  r d .

Materiały e|ektroenergetyczne odzyskane z demontażu na|eŻy przekazaĆ do magazynu Rejonu
Energetycznego PiotrkÓW Tryb' ;

Trasę pzebudowywanych linii 0'4 kV' pzyłączy 0'4 kV' |oka|izację złączy i szaf pomiarowych
oraz szczegÓły techniczne rozwiązania na|eŹy uzgodnjc wstępnie w Rejonie Energetycznym
PjotrkÓw Tryb' W trakcie opracowywania projektu budowlanego,

Projekt budowiany przebudowy podlega przez nas uzgodnieniu;

Przebudowę |inji na|eŹy tak zaprojektować iWykonaĆ, aby p|anowane jednorazowe przeMy W
zasi|aniu odbiorcÓW nie przekraczały 8 godzin,

Podstawę do rozpoczęcia reaIizacji prac budow|ano-montaiovlych oraz finansowania inwestycji
stanowić będzie umowa o pŻebudowę sieci, która zostanie zawarta pomiędzy Centralą naszego
oddzjału i inwestorem pzebudowy' po opracowaniu przez tego inwestora dokumentacji
technicznej. Ewentua|ne dodatkowe informacje i wyjaśnienia moŹna uzyskać te|efonicznie - RE
PiotrkóW.Tryb' (044) 6450333' centra|a ( 042) 6752427;

11 .

14' Przebudowę linii na|efy wykonaĆ zgodnie z wymogami normy N SEP.E-004
,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.", PN-E-05100-1
,,EIektloenergetyczne Iinie napowietrzne' Projektowanie ibudowa'' oraz aktuaInie obowiązującymi
przepisami i rozwiązaniam i typowym i;

Wyłączenie napięcia i dopuszczenie do prac naleŹy uzgodniÓ z Rejonową Dyspozyc,ją Ruchu RE
PiotrkÓw Tryb' po podplsaniu przez centra|ę PGE Dystrybucja S.A. oddział ŁódŹ . Teren i
inwestora umowy o przebudowę sieci. Rozpoczęcie prac na|eŻy zgłaszaÓ pisemnie na minimum 2
tygodnie przed terminem ich rozpoczęcia.

Niniejsze warunki tracąważnoŚć po upływie 2 |at od daty niniejszego pisma'

Wnioskodawca moie złożyć w ciągu 14 dni od daty niniejszych warunkÓw odwolanie do centra|i
oddziału PGE Dystrybucja s.A. oddział ŁódŹ. Teren w Łodzi' u|- Piotrkowska 58'

Kopia: 
'fR

Do Wiadomości : RT,DR' TN, TE, TD' Eo - infos

15 .

t o _

17 .

Centra|a oddziału - Biuro |nwestycji
- Wydział Rozwoju Trybunal5ki

i i

xie$wn;k
Dzialu ds.,&zwoiu Sieci

I t \
Adam Ąy'7|aewicz

PGE Dystrybucja spółka Akcyjna z siedzibą w Lub|inie' 2o.34o Lublin. u|' Garbarska 21A' wpisana do lejestru p.2edsiębio.cow
plowaozonego pizez Sąd Rejonówy Lub|]n'Wschód w Lub|inie z siedzibą w świdniku' V| Wydzial Gospodarczy pod nr KRs: 0000343124'
Ń lp sło.zs.g s.a ss. n eo o N ] 060 552840. Kapita| z akładowy 9 7 3a 7 42 8g0 zł w pełni o płacony' www pgedystrybucja.pl
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Pi<ltrkowskie Wodociągi i Kana|izacja Spółka z o.o.
uI. Pnemysłolva 4
97.300 Piotrków TrybunaIski'Ie|./Fax (0-4ą 646.|5-66
wwrv.pwik.piotrkow.pl; pwik(@piotrkow,pl

NIP: 7?I-28.25.óI l REGoN: ]00752056
Konlo. NoRDEA BANK PoLsKA s'A' Nr 03 1440 ]257 000000001084 l402 KRs Nr 000034305 ] . sąd R eJ onoĘ' Lódz.sród|nieśc |e

Kapilal Zaklado\vy 3 300 000'00 PLN oplacony wcalości

nq^ó
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Piotrków Trybuna|ski, 1 1.05.20.1 1 r.
t2011

URzĄD M|ASTA'1 
B -05- ZAll luu" /rl,-,... .-1ł 0|l_ 1 9 l Biuro |nwestycji i Remontów

ul. Szkolna 28

i ną ft / 97-300 PiotrkóW Tryb.
i|':. d^'/' ) ll r '.' ,.,- Ą 7

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2011 r.,(data wpływu 29 kwietnia 2011 r'), znak:
R|M.7o11.7.1.1.201 '|.ES pzesyłamy aktua|ne warunki techniczne do zaprojektowania pŻebudowy
sieci wod.-kan., w związku z pzebudową ulic: Rwańskiej i Rycerskiej (na odcinku od u|. Wojska
Polskiego do ul. Sieradzkiej) w Piotrkowie Tryb.

Jednocześnie informujemy' że W sprawie moŻ|iwości odprowadzenia powierz chniowego
wód opadowych w u|. Rycerskiej, należy wystąpić do zaządcy u|icy, czy|i do Miejskiego Zaządu Dróg
i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

|' WoDoc|ĄG|.
1. Wymianie pod|egają istniejące Wodociągi że|iwne DN 100 mm Wraz z armaturą wodociągowa oraz

pzyłączami, wybudowane w Iatach 2o-tych ubiegłego wieki...
2. Na|eiy zaprojektowaó sieó wodociągową z rur żeliwnych sferoida|nych zewnętrznie ocynkowanych i z

powłoką bitumiczną' WewnątŻ z powłoką cementową |ub rur po|ietylenowych trójwarstwowych (których
Warsiwy ochronne zewnętŹna i Wewnętzna są wykonane z niezwykle wytŹymałego tvvo|zywa
sztucznego PE, natomiast środkowa z polieĘ|enu k|asy PE 100 Rc). Wodocjąg |oka|izowaó poza
jezdnią' w pasie Wyznaczonym w miejscowym p|anie jako uIica'

3. GłębokośÓ ułoŹenia rurociągów powinny byó takie, aby warstwa pzykrycia wynosiła nie mniej niŻ 1,4 mi
nie bvła wieksza od 1.8 m.

4' Łączónie rurffkonywaó za pomocą zgŻewania doczołowego lub elektroporowego.
5. Trasę WodociągóW oznaczyć taśmą sygnaIizacyjno-ostrzegawczą ko|oru niebieskiego z napisem ,,uwaga

woda".
6. Ce|em prawidlowej eksploatacji wodociągów, na|eŹy zaprojektować zawory napowietrzająco-

odpoWietrzające.

Hydranty
Hydranty p. poż muszą posiadać dopuszczenie centrum Naukowo-Badawczego ochrony
Pzeciwpożarowej - Józefów, oraz Stowazyszenia ochrony AnĘkorozyjnej GSK-RAL. Należy stosować
hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknięciem kulowym _
zabezpieczenle lvypływu Wody W przypadku złamania. Na|eży stosować hydranty nadziemne typ
staromiejski(ko|or uzgodniony z konserwatorem zabytkóW) jednak w miejscach stwazających zagroŻenie
d|a ruchu kołowego i pieszego na|eży insta|owaÓ hydranty podziemne na ciśnienie nomina|ne 1,6 MPa z
podwójnym odcięciem dop}ywu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty IokaIizowaÓ poza osią Wodociągu
i poza pasem jezdni.
Wykonanie hydrantów powinno byó z następujących materiałÓw:

. głowica . żeliwo szare,

. wrzeciono - stal nierdzewna,

. uszcze|nienie WŻeciona typu o-ring,

o!er jen , ) ,nsIug i |zokres i c :pr jek|o i ,a , | ia ,bn! lov ! |9o!1oc iągó|p lkana l i zoc j i s l i |n) ,ch ,eksp lo i |ac j i l l jęćwon,c
i ś.iekóv lraIsPo,ful i sprzęla specjali,llauEgo, przei'ij4nia silnikó)9 i xslu9 reno,io|9o b do|ghullch'
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. ko|umna - że|iwo sferoida|ne typu GGG 400 |ub sta| nierdzewna,

. stopa montażowa, obudowa ku|i - że|iwo sferoidalne typu GGG 400'

. ochrona antykorozyjna - na zewnątz powłoka z farby epoksydowej nanoszona e|ektrostatyczn je z
dodatkowym Iakierem nawierz chniowym odpornym na działanie UV.

Do zabezpieczenia do|nej części korpusu hydrantów nadziemnych i podziemnych na|eży stosowaó otu|inę z
korpusu PE-HD i włókniny wykonanej z po|ipropy|enu.

Zasuwy
Zasuwy muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny i dopuszczenie stowarzyszenia ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL.
Wykonanie zasuw k|inowych, kołnierzowych bezgniazdowych z gładkim pzelotem powinno być z
następujących materiałów:

. korpus i pokrywa - ieliwo sferoidalne GGG - 50,

. ochrona antykorozyjna . na zewną|rz i WewnątŻ powłoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

. tzpień - sta| nierdzewna,

. uszczelnienie tzpienia - Oring,

. k|in - że|iwo GGG-50 nawu|kanizowane powłoką z gumy EPDM

Powyższe wymogi stosowaó również do zasuw odcinających hydranty p.poi.

||' PRzYŁĄczA WoDoc|ĄGoWE
.1. Wymianę przyłączy Wodociągowych zaprojektować do wodomieŻa głównego z rur poliety|enowych PE

.:l00 RC o średnicy min. <D 63 mm.
2. Połączenie p|zyłączy zwodociągiem wykonaó za pomocą trójników zgzewanych e|ektrooporowo'
3' Przy włączeniu do Wodociągu (za trójnikiem) przyłącze uzbroić w zasuwę że|iwną bezgniazdową

PN 16 - obudowa zasuwy w weĘi te|eskopowej.
4. Łąeenia rur Wykonywać złączkami iksztaftkami e|ektrooporowymi.
5' Trasę przyłącza oznaczyć taśmą sygna|izacyjno-ostŻegawczą koloru niebieskiego z napisem

,,uwaga woda".

Ill. KANAŁ SAN|TARNY.
1' Wymianie pod|egają kanały uliczne, pzykana|iki oraz studnie rewizyjne za Wyjątkiem kanału w u|icy

Rwańskiej, który został wymieniony w ramach etapu I rewita|izacji starego Miasta'
2. Projektowany kanał sanitarny wykonaó z rur PcV typoszereg ciężki, o litym pzekroju ścianki rury

lub rury kamionkowe obustronnie szkliwione.

Studnie kanalizacyjne
Kanał uzbroió w studnie rewizyjne z kręgów że|betowych, beton B45, łączonych na uszcze|ki gumowe,
stopnie złazowe staIowe W otuIinie poIiamidowej koIoru żóftego'
Dno studzienek betonowych powinno mieć płytę fundamentową oraz gotowe Wykonane fabrycznie
kinety zbiorcze.
Przewidzieć Włazy studni że|iwne z wypełnieniem betonowym bez zamkow z trwa|e zamontowaną
uszczelką D|a prawidłowej wenty|acji kanału sanitarnego stosować również włazy wenty|owane'
Wyg|ąd włazu uzgodniony z konseMatorem zabytkóW w porozumieniu z Urzędem Miasta Piotrkowa
t rvo .

|V'PwYŁĄczA KANAL|ZACJI sAN|TARN EJ.,1. Wym|anę przyłączy kana|izacji sanitarnych zaprojektowaó do ścian zewnętrznych budynku z rur o
parametrach jak kanaly sanitarne.

olerujen,r uslugi v zak|esie: budo|!'! 1r,ollociągów i ka,'alizacjl sanilorlrch' eksPloo.acji ujęć |,odn!ch, badoń laboralorrjnlch wod! i ściekóĄ
.rll,sporlu i sp|zę|u specjalis|,czne8o' plzewijahia silników i uslug reno'||owo bado,ianrch.



J7
V. KANALIZACJA DESZCZOWA.
1' Kanalizację deszczową w pzedmiotowych u|icach na|eży zaprojektować w oparciu o koncepcję

kana|izaĄi deszczowej tego rejonu miasta. Do ob|iczeń pr4jąć deszcz o natężeniu .l30 l/s/ha
(prawdopodobieństwo 50%). Wspołczynnik spływu powierzchniowego do ob|iczeń przyjąć Wg
zeczywistego, doce|owego charaKeru z|ewni' ob|iczenia i mapę z|ewni dolączyć do projektu.

2. Kana|izaĄę zaprojektować z rur ie|betowych Wipro łączonych na uszcze|ki gumowe, bądŹ PcV
typoszereg ciężki o litym pzekroju ścianki.

3' studnie zastosowaó jak w p|zypadku kanału sanitarnego.
4. Projektowaó studzienki ściekowe z osadnikami bez syfonóW, średnicy 0,5 m, betonowe, beton k|asy B-45

z wpustami Źeliwnymi typu ciężkiego.
5' W projekcie pzewidziec włączenie do kana|izacji deszczowej Wszystkich rur spustowych z dachów

budynków na frontowych elewacjach i od strony podwó|zy oraz dachów oficyn popzez żeliwne
podrynniki z rewiĄami.

6' Jako uzupełnienie odwodnienia posesji pęewidzieó W miarę potrzeb wpusty podwózowe.

l l l .  Pouczenie.
1. Przed oddaniem kana|izacji do eksploatacji należy przeprowadzió inspekcję kamerą TV z obrotową

gtowicą w osi pionowej i poziomej. Z pzeprowadzonej inspekcji na|eży wykonać dokumentację z
zapisem na noŚniku CD/DVD' k|óra winna pokazywać m.in. połączenia rur, wykres spadków,
bieżący pomiar odIegłości.

2, Zabrania się wprowadzania do miejskiej kana|izacji sanitamej wód opadowych i drenażowych.
3. Na etapie projektowania rozwiązania techniczne konsu|tować z PW|K Sp. z o.o.
4. Na 7 dni pzed pŻystąoieniem do Wykonania na|eŹy pisemnie powiadomić PW|K Sp. z o. o.

o rozpoczęciu robót.
6' Wykonane sieci oraz pzyłącza przed zasypaniem pod|egają odbiorowi technicznemu pzez PW|K

Sp. z o. o., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Roboty insta|acyjno-inżynieryjne związane z budową mogą byó wykonywane przez osoby prawne i

fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów.
8. Poekt budow|any przedłożyć do uzgodnienia branżowego przed uzgodnieniem na posiedzeniu

ZUDP.
9. 1 egzemp|az kop|etnej dokumentacji po uzgodnieniu blanżowym pozostaje w PWIK Sp. z o.o.
10. Warunki techniczne waine sąpzez okres 2 |at od daty ich wystawienia.
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Warunki techniczne otŻymałam (łem) :...'...'............'.. '............

olefuJenr nslugi |ł zik|esie: projek.owania, budo|łt wodociqgów t kanaliza.ji sanila,llch, ekploa|acl ujęć l,odt|Jch, bldan hbora|orljnlch |łod,
i ścieków, lfunsporln i s'|zęlu specjalisqcznego' p|zevijanid sil!,ikóv i usltlg reno to||o bu ow|anrch'


