
Piotrków Trybunalski dn. 19.10.2011 

SPZ.271.16.27.4.2011 

PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIEJSKIEGO ŻŁOBKA 

DZIENNEGO NA SALE ZAJĘĆ 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ 

W BUDYNKU MIEJSKIEGO ŻŁOBKA DZIENNEGO NA SALE ZAJĘĆ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest: przystosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiego Żłobka Dziennego na sale 

zajęć. L.p. Elementy robót 1. Roboty budowlane: 1. wyburzenie ścianek działowych gr 12 cm (25,0 

m2) 2. wymurowanie ścianek gr 12 cm i wys. 2,2 m wydzielających kabinę natryskową (8,5 m2) 3. 

skucie glazury (100,0 m2) 4. wyrównanie ścian i sufitu (240,0 m2) 5. skucie, wyrównanie posadzki z 

lastryka (60,0 m2) 6. ułożenie podłogi z płytek ceramicznych (27,2 m2) 7. ułożenie paneli 

podłogowych (32,8 m2) 8. ułożenie płytek ceramicznych ściennych (19,0 m2 ) 9. malowanie ścian i 

sufitu (221,0 m2) 2. Roboty instalacyjne sanitarne: 10. demontaż grzejników żeliwnych 11. 

demontaż rur doprowadzających wodę 12. demontaż istniejących urządzeń (dwie maszyny 

pralnicze, wanna, dwie umywalki, wirówka) 13. montaż nowych grzejników płytowych, stalowych (7 

sztuk wys. 60 cm, dł. 50 cm) 14. doprowadzenie wody i kanalizacji do nowych urządzeń: umywalki, 



natrysku i zlewozmywaka jednokomorowego 3. Roboty instalacyjne elektryczne: 15. demontaż 

naściennych przewodów instalacji elektrycznej siłowej 16. demontaż opraw (22 oprawy 

jednożarówkowe) 17. wykonanie nowej instalacji elektrycznej: gniazda wtykowe, włączniki, 

doprowadzenie (rozbudowa) instalacji domofonu do projektowanej sali zajęć, oprawy oświetleniowe 

(10 sztuk) 18. montaż nowych opraw oświetleniowych 2. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA 

ROBÓT: -Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym: * przez osoby 

posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 

specjalności: - Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. - Niezbędnym jest przed 

zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z warunkami terenowymi realizacji robót. -

Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu technicznego i Specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót -Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: * Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych. * Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, 

Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy lub równoważny, co oznacza, że 

dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji 

tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane 

w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i 

materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez 

niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. Zgodę na 

zmianę w zastosowanych materiałach należy uzyskać przed wbudowaniem - potwierdzoną przez 

inspektora nadzoru.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 

45.33.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia 

wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony 

w przypadku, gdy wykonawca: a) Wykaże co najmniej dwa zamówienia (wykonane w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem 

przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. wykonanie 2 robót ogólnobudowlanych o 

wartości co najmniej 50 000,00 PLN każda - wg załącznika nr 4. b) Załączy referencje lub 

protokoły odbioru końcowego potwierdzające, że usługi wyszczególnione w załączniku nr 

4 zostały wykonane należycie. 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. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony 

w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: a) Wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 3. Osoby te muszą 

posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. 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. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 



części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 



1.Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg 

załącznika nr 1. 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2. 3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5. 4. 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6. 5. 

Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez 

notariusza). 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu (należy załączyć oryginał lub kserokopię 

potwierdzoną przez notariusza). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do 

SIWZ wzorze umowy. Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku 

do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności : 1. Wystąpi zmiana przepisów prawnych 

istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania 

przedmiotu zamówienia. 2. Wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami 

prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania 

przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. 

Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające w okresie ich 

występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania. 4. Zostały 



ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym i 

projektem wykonawczym, o których zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin 

lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim 

zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek 

tych działań, a w odniesieniu do pkt. 1 i 4, również z uwzględnieniem skutków finansowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.piotrkow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 pok.317. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

04.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 pok.317. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


