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(pieczęć jeclnostki Zamawiającego
dla której realizowane jest zamówienie)

Zaproszenie do składania ofeń
w postępowaniu o wańości nie przekraczającej równowańości kwoty 14.000 euro

na opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków deszczowych
do cieku wodnego Strawki wylotami kanalizacji deszczowej na terenie miasta
Piotrkowa Trybu nalskiego.

1 .

(rodzaj zamówienia: dostawa/usluga/Iobota budowlana)

Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej.
Miasto Piotrków TrybunaIski'
97-300 Piotrków Trybuna|ski Pasaż K. Rudowskiego ,t0 ;
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział/Referat : Biuro Inwestycji i Remontów
z siedzibą przy u|' szko|nej 28 w Piotrkowie Tryb.

opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamóWienia obejmuje:
1). opracowanie operatów wodnoprawnych i udział w postępowaniu o Wydanie

decyzji Wodnoprawnej na odprowadzenie ściekóW deszczowych WyIotami:
. o 50o mm w Ęonie skrzyzowania u|. Narutowicza z u|. Częstochowską po

zachodniej stronie wiaduktu kolejowego w Piotrkowie Trybunalskim do rzeki
Strawki ;

- o 50o mm do zeki strawki z|oka|izowanego pomiędzy AI' Piłsudskiego
a ul. Narutowicza po zachodniej stronie wiaduktu kolejowego w Piotrkowie
Trybunalskim.

2). operat wodnoprawny będzie spełniał wymogi okreś|one w:
a). Prawie wodnym (tekst jednolity:Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019 z

późniejszymi zmianami)
b). Rozporządzeniu Ministra SrodowiŚka z dnia 24 |ipca 2006r' w sprawie

warunków, jakie na|ezy spełnić przy wprowadzaniu ściekÓw do wód |ub
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych d|a Środowiska
wodnego (D2.U.2006 Nr'137 poz. 984)

c). Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r' w sprawie
śrÓdlądowych wód powierzchniowych Iub ich części stanowiących
własność pub|iczną (Dz.U. 2003 Nr 16 poz. 149)'

3). operaty na|eży wykonać W tŹech egzemp|arzach w formie pisemnej.

Zamaw iaiacv o r zekażrc''
- Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim

(na odcinku od u|. Zjazdowej do Próchnika)



a) okres gwarancjr.
b) warunki płatności: Płatnikiem faktury będzie Miasio PiotrkÓw Trybunalski

z siedzibą przy PasaŻU Karo|a Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków
Trybuna|ski, N|P 771-27-98-771,21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury

c) inne szczegołowe wymagania Zamawiającego:

3. Termin wykonania zamówienia.
- do dnia 'l5 listopada 201 1r.

4. Sposób przygotowania ofeńy oraz miejsce i termin składania ofeń.

ofeńę na|eży złoiyć w formie pisemnej:
a) W siedzibie: Biura |nwestycji i Remontów, ul. Szko|na 28, w Piotrkowie

Trybuna|skim, pok. 35; w zamkniętej oznaczonej kopercie, z dopiskiem:
,,opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ściekóW
deszczowych do cieku wodnego Strawki wylotami kanalizacji deszczowej
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

lub
b). faxem na numer: 044 732 18 43 z pÓżniejszym dostarczeniem oryginału;
luo
c) w wersji e|ektronicznej na e-mai|: a.|aqwa@piotrkow.p| z późniĄszym

dostarczeniem oryginalu;
w nieprzekracza|nym terminie: do dnia 9 wrześ nia 2011 r' do godz. 1 530.

oferty otrzymane po terminie składania ofeń zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Do ofeńy muszą byÓ dołączone następujące dokumenty:

a. Wypełniony i podpisany formularz oferty;
b' podpisany wzór umowy.
c. inne dokumenty (np. opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego

przedmiotu zamówienia; certyfikaty itp' - o /e były wymagane przez
zamawiajqcego)
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1. Wzór umowy.
WzÓR UMoWY NR

2011 r' w Piotrkowie Tryb., pomiędzy: Miastem
Karola Rudowskiego lO, reprezentowanym przez:

W Wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania o wańoŚci ponizej
równowańości kwoty 14 000 euro' zawańo umowę następującej treści:

1 .
s1

zamawiaJący zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonac:
''opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków
deszczowych do cieku wodnego Strawki wylotami kanalizacji deszczowej
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

Zakres opracowania:
a) opracowanie operatów wodnoprawnych i udział w postępowaniu o vvydanie

decyzji Wodnoprawnej na odprowadzenie ścieków deszczowych WyIotami:
. o 500 mm W rejonie skrzyżowania ul. Narutowicza z u|. Częstochowską po
zachodniej stronie wiaduktu kolejowego w Piotrkowie Trybunalskim do cieku
Strawki

. q 500 mm do cieku wodnego Strawki zloka|izowanego pomiędzy
A|. Pi,łsudskiego a u|. Narutowicza po zachodniej stronie wiaduktu
kolejowego w Piotrkowie Trybunalskim

opracowanie, o którym mowa W ust. 'l. niniejszej umowy, zostanie Wykonane
w trzech egzemplarzach w formie pisemnej.
opracowanie, o którym mowa W ust. .1 . niniejszej umowy, zostanie wykonane do
15listopada 2011 r. 

S 2
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie
i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
operat wodnoprawny będzie spełnia,ł wymogi ań. 132 ustawy z dnia 2001r. Prawo
wodne (tekst jedno|ity:Dz. U. 2005 Nr 239 poz' 2019 z póżniĄszymi zmianami) i
zostanie sporządzony w sposób iw zakresie umoz|iwiającym uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego w organie właściwym do wydania pozwo|enia
wodnoprawnego oraz będzie zgodny z następującymi rozporządzeniami..
a). Rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 |ipca 2006r. w sprawie

warunków' jakie na|eży spełnić przy wprowadzaniu ścieków do WÓd lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegó|nie szkodliwych d|a środowiska wodnego
(Dz.U. 2006 Nr 137 poz. 984)

b). Rozporządzeniem Rady MinistróW z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie
śródlądowych wód powierzchniowych |ub ich części stanowiących własnośc
pub|iczną (Dz.U. 2003 Nr 16 poz. 149),

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji,
dotyczących działa|ności Zamawia,jącego' o których dowiedział się w trakcie
r ea|izaĄi n i n iejszej u mowy.

3 .
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1. Z tytułu Wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie

W Wysokości złotych netto + 23o/o vAr, tj .'.'......'.'.'........ złotych
(słownie: ....... złotych) brufto, w tym:
a) po otrzymaniu operatów wodnoprawnych w wysokości 85% wynagrodzenia

zasadniczego tj. kwotę netto +23%VAT zł brufto
(słownie: .'........ złotych brutto) i przejęciu operatów bez uwag
przez zamawiąącego protokołem odbioru, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

b) po uzyskaniu pfzez Zamawiającego pozwo|enia wodnoprawnego na
podstawie opracowanych operatów wodnoprawnych, zostanie wypłacone
pozostałe 15 % wynagrodzenia umownego tj. kwotę net|o + 23ok
VAT =............ zł brutto (słownie: złotych brutto), na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT pfez Wykonawcę.

2. Wynagrodzenie powyższe obejmie zwrot wszelkich wydatków poniesionych
przez Wykonawcę w ce|u wykonania niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie' o którym mowa W ust. 1, płatne będzie w terminie dwudziestu
jeden dni od przedstawienia przez Wykonawcę faktury, prze|ewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze.

4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w dniu przyjęcia prac p|zez
Zamawiającego.

5. Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybuna|ski z siedzibą Pasaż Karo|a
Rudowskiego 1 0' 97-300 Piotrków Trybunalski, NlP: 77 1.27 -98-77 1.

s4
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i obustronnie podpisany

protokoł zdawczo-odbiorczy z przekazania opracowania, o którym mowa W s 1
niniejszej umowy.

2. Wypłata na|eżności, przysługująca Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, nastąpi
na podstawie faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie
2,l dni od daty otzymania jĄ przez Zamawiającego.

s5
1. Wykonawca zapłaci ZamawiĄącemu karę umowną W przypadku:

a). za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek oko|iczności, za
które odpowiada Wykonawca . 20% Wynagrodzenia brutto okreś|onego
w g 3 ust.1 ,

b). za zwłokę w rea|izacji umowy- 0,25% Wynagrodzenia brutto okreś|onego
w $ 3 ust'.l za każdy dzień zwłoki. Po przekroczeniu wysokości kar
umownych odpowiadających ,|5% wańości brutto umowy , Zamawia1ący
może odstąpiÓ od umowy,

c). za odstącienie od umowy przez Zamawiającego z Winy Wykonawcy _ 10%
Wynagrodzenia brutto, okreś|onegow$ 3 ust. 1,

d). za zwłokę w usunięciu wad - 0,25Vo wynagrodzenia brutto okreśIonego
w $ 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki |icząc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad .

1. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokośó kar umownych do wysokości poniesionej Szkody.

2. W przypadku odstą]ienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, ZamawiĄący oprócz kar okreś|onych w ust. .lc,
zachowuje prawo do kar umownych za zwłokę Wykonawcy'
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s6
W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie pzepisy
Kodeksu Cywilnego.

s7
Spory m|ędzy stronami, mogące Wyniknąc z rea|izacji niniejszej umowy, rozstzygać
będzie właściwy sąd w Piotrkowie TrybunaIskim'

s8
Wsze|kie zmiany oraz uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

se
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemp|arzach, po 1
egzemp|aŻu d|a ZamawiĄącego i Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca :

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

Zaproszenie do składania ofeń ze strony zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

...,, . . . . . . , . . 201 1 r. przez
(pieczęć i podpis osoby występującej w

tym postępowaniu w imieniu
zamaWiającego)
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Mał:

NTÓtń



FORMULARZ OFERTY

na opracowanie operatów Wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków
deszczowych do cieku wodnego Strawki wylotami kanalizacji deszczowej
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

NIP:

REGON:

Numer rachunku bankowego:

1' K;ik.i;;j; ;;;;;; Wy6il 
"i 

)i,ćiii;""il,ę 
""loś.i 

po"o'iotu zamówienia:
a) oferujemy wykonanie całości pzedmiotu zamówienia za cenę netto

zł', a wraz z na|eżnym podatkiem VAT
w wysokości  . . . , . ' ' . , '% za cenę brut to:  . . . . . ' . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł . ;

b) oferujemy termin rea|izacji zamówienia: dni/tygodni, Iicząc od dnia
podpisania umowy;

2. oświadczam, iŻ zapoznałem się z opisem pzedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich zadnych zastzeŻeń.

3. Załącznikami do niniejszego formu|aza ofeńy stanowiącymi integra|ną częśó
ofeńy są:

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

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


