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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Nazwa:  Miasto Piotrków Trybunalski 
Adres:   Pasaż Karola Rudowskiego 10  

Piotrków Tryb. 97-300  
Telefon:   (0 -44) 732-77-96 
Telefaks:   (0 -44) 732-77-98 
REGON:   590648468 
NIP:   771-27-98-771  
 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 
14 000 euro a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759               
z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest:  

1. przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Zjazdowej do ulicy 
Sienkiewicza do drogi klasy L o szerokości jezdni 6,0 m i 7,5 m i długości 
404,51 m, wraz z obustronnymi chodnikami szer. min 1,5 m i zjazdami;  

2. przebudowa istniejącego wodociągu wraz z przyłączami, polegająca na 
wybudowaniu nowego wodociągu z rur PE średnicy od 225 do 90 mm,  o 
całkowitej długości 474,0 m, w trasie wodociągu istniejącego lub zbliżonej do tej 
trasy, z rur żeliwnych, z zachowaniem ciągłości dostawy wody dla 
mieszkańców; 

3. budowa kanalizacji deszczowej z rur wipro śr. 600 mm i długości 215,3 m, śr. 
500 mm i długości 22,5 m, z rur z PCV śr. 400/11,7 mm i długości 8,0m, śr. 
315/9,2 i długości 55,3 m wraz z przykanalikami do wpustów i rur spustowych z 
dachów budynków o łącznej długości 169,6 m; 

4. zabezpieczenie istniejących przewodów teletechnicznych oraz 
elektroenergetycznych NN i WN na odcinkach kolidujących z zaprojektowaną 
siecią, przyłączami i projektowanymi zjazdami. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

Wyłoniony w niniejszym przetargu wykonawca będzie zobowiązany do: 

1.  Udzielenia na wykonane roboty gwarancji na okres min. 5 lat, licząc od dnia  
odbioru robót. 

2. Zabezpieczenia zieleni - doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji w 
obrębie prowadzonych robót (usunięcie ewentualnych zniszczeń). 

3. Załączenia do dokumentacji odbiorowej, najpóźniej w dniu odbioru, powykonawczą, 
mapę inwentaryzacyjną, zawierającą w komplecie załącznik w postaci wykazu  
pomiarów,   potwierdzoną przez uprawnionego geodetę.  

4.  Przedstawienia zamawiającemu:  

- kosztorysów ofertowych wykonanych metodą uproszczoną, na każdą z 
wymienionych w istotnych postanowieniach umowy branż robót, będących 
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podstawą sporządzenia oferty oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji robót do akceptacji, 

- oświadczenia o wykonywaniu robót siłami własnymi lub z udziałem 
podwykonawców, których odpowiednie dokumenty powinna zawierać oferta. 

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi polisę ubezpieczenia OC, 
obejmującą osoby trzecie, na cały okres realizacji zadania. 

6. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa dostarczy do dnia podpisania 
umowy kosztorys ofertowy zgodny z ofertą przedstawioną do przetargu. 
Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda 
uproszczona. Na końcu kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od 
towarów i usług VAT." 

 

ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa          
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
 
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej 
niż do dnia 31.10.2012r. 
 
Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszą być wykonane w terminie 
trzech miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu. 

 
ROZDZIAŁ IX.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 

1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie 
dotyczy; 

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;  
3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia;  
4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
 
1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania – nie dotyczy.  
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2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za 
spełniony w przypadku, gdy wykonawca: 
a) Wykaże co najmniej trzy 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. budowa lub przebudowa drogi wraz infrastrukturą 
towarzyszącą o wartości co najmniej 1.000 000,00 PLN każda - wg załącznika 
nr  4. 

b) Załączy referencje lub protokoły odbioru końcowego potwierdzające, że usługi 
wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane należycie. 
 

3) 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 pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 
specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie budowy dróg, instalacyjnej 
w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, elektroinstalacyjne w 
zakresie dozoru „D” (bez ogr. napięcia; do 20 kV) ,  

 
4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej – nie dotyczy. 

 
5) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 

24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2; 
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 Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 
Zamawiający uzna wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej.  

b) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat  
i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5. 

 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi 
przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale IX 
pkt. 5 SIWZ. 
Wartości i dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez wykonawcę muszą być 
podane w PLN, a w przypadku wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w walucie ich kraju. Zamawiający dokona przeliczenia wartości i danych 
finansowych przedstawionych przez wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.  
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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. 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub 
dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych  
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uważa się za odrzuconą. 
 
ROZDZIAŁ X. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 PZP 

 
 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 Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 

 Zamawiający uzna wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej.  

 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 pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 
specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie budowy dróg, instalacyjnej 
w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, elektroinstalacyjne w 
zakresie dozoru „D” (bez ogr. napięcia; do 20 kV) ,  

 Wykaz co najmniej trzech zamówień (wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie) odpowiadających rodzajem przedmiotowi 
niniejszego zamówienia tj. budowa lub przebudowa drogi wraz infrastrukturą 
towarzyszącą o wartości co najmniej 1.000 000,00 PLN każda - wg załącznika 
nr  4. W załączeniu referencje lub protokoły odbioru końcowego 
potwierdzające, że usługi wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały 
wykonane należycie. 

 Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5.  
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 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2. 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika to z zapisów  
w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik nr 6. 

 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy. 
 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w  
Rozdz. IX SIWZ oraz złożyć dokumenty w sposób opisany w Rozdz. X niniejszej 
SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego i przedkładają do oferty ustanowione pełnomocnictwo.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  
 
ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują faksem 
lub pisemnie. 

2) Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą 
umieszczane na stronie internetowej zamawiającego. 

3) Adres strony internetowej zamawiającego www.piotrkow.pl 
4) W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda 
w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

5) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę 
domniemuje się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany 
numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem. 

6) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieszcza także na tej stronie.  

7) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jerzy Hartman  
tel. 044 732-18-36, ul. Szkolna 28. 

http://www.piotrkow.pl/
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- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Joanna Książek  
tel. 044 732-77-97 ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 pok. 317. 

8) Porozumiewanie się wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się 
może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku w siedzibie zamawiającego. 

9) W przypadku złożenia do zamawiającego wniosku o udostępnienie do wglądu 
protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin i spisze protokół 
z tej czynności. 

   
ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 12.04. 2012r. do 
godz. 9:00 w wysokości 30.000,00 zł.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków 

Tryb. Nr : 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu 
należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na: 
PRZEBUDOWĘ ULICY NARUTOWICZA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (DZ. U. Nr 109, poz.1158, z póżn. zm.). 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający 
będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie 
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do 
Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed 
terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.  

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie 
wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form 
jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności 
proceduralnych. 

 
ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.  
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4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 
 
 
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wymagania podstawowe 
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

4) Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała 
propozycji alternatywnych. 

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu  
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do 
podpisania oferty w formie oryginału. 

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę 
w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.  

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej 
oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.  

8) Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, 
nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego. 

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10) Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie 
informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez 
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako 
„część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część 
zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                    
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11) Zmiana i wycofanie oferty:  
 wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed 

upływem terminu składania ofert;  
 powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać 

złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie 
będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany 
lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że 



9 
 

osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania 
wykonawcy. 

12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 
13) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Forma oferty. 
1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
2) Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności. 
3) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, 
nieścieralnym atramentem. 

4) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do 
złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

5) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. 

6) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

7) Oferta musi być złożona w dwóch zamkniętych kopertach: 
      Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru: 
     < nazwa zamawiającego> 

           <adres zamawiającego> 
     OFERTA W <tryb postępowania> 
     NA <nazwa (tytuł) postępowania> 
     NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert> 

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem 
wykonawcy. 
8) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć 

do….    do dnia …    do godz.…. 
9) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie              
z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

10) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

11) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi 
być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie                      
z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

3. Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 
1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – wg załącznika nr 1. 
2. 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). 
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3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub 
kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 

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

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp -  wg załącznika nr 2. 

6. 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 pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 
specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie budowy dróg, instalacyjnej w 
zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, elektroinstalacyjne w zakresie 
dozoru „D” (bez ogr. napięcia; do 20 kV) ,  

7. Wykaz co najmniej trzech zamówień (wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie) odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia tj. budowa lub przebudowa drogi wraz infrastrukturą towarzyszącą o 
wartości co najmniej 1.000 000,00 PLN każda - wg załącznika nr  4. W 
załączeniu referencje lub protokoły odbioru końcowego potwierdzające, że usługi 
wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane należycie. 

8. 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 Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W przypadku podmiotów 
występujących wspólnie odpis składa każdy z nich. Zamawiający uzna wydruk z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

9. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wg załącznika nr 5. 

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8 składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

11. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV 
niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 317 
nie później niż do dnia 12.04.2012 r. do godz. 09:00 
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2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 
do składania ofert. 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które 
odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy 
Pasażu Karola Rudowskiego 10 pokój nr 317, w dniu  12.04.2012 r. o godz. 
10:00 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                                                                                                                                                                     
6. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin 
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 

7. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej 
kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 

8. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na 
jego pisemny wniosek przekaże informacje o których mowa w pkt. 6. 

  
ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
Sposób obliczenia ceny 

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe 

1.  Cena ofertowa powinna być podana następująco: 

- cena ofertowa netto (bez VAT) 

- stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT) 

- cena ofertowa brutto(z VAT) 

2. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany 
projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót załączony przez zamawiającego 
do SIWZ nie jest podstawą obliczenia ceny, służy jedynie do ułatwienia 
oferentowi wyceny. 

3. Wymagana metoda kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona. 
Na końcu kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT 
(Kosztorys ofertowy będący załącznikiem do umowy dostarczy firma – 
przedsiębiorstwo, z którym zostanie podpisana umowa). 

4. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wykonawca powinien 
zgłosić się do zamawiającego o wyjaśnienie. 

5. Wykonawca obliczy ilość robót na podstawie projektu budowlanego i projektów 
wykonawczych, zgodnie z zasadami podanymi w KNR-ach i KNNR-ach oraz 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

6.  Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub  
danych rynkowych. 

7.  Przekazane opracowanie, stanowiące załącznik nr 1 należy uzupełnić, przy każdej 
pozycji o wartość roboty będącej iloczynem ilości przedmiarowej i ceny 
jednostkowej. 

8.  Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treści przekazanego załącznika nr 1. 
Dotyczy to zakazu samowolnego dopisywania pozycji, zmiany opisów. 
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9. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny składowe, nie 
zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w 
innych pozycjach kosztorysu ofertowego. 

10. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a 
niezbędne do realizacji zadania oraz specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót. 

11. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i 
nie będzie podlegała zmianom, chyba, że z załączonego projektu umowy wynika 
inaczej. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z 
VAT). 

12.  Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w 
złotych polskich; 

13. Wykonawca przedłoży zamawiającemu do akceptacji miesięczny harmonogram 
rzeczowo - finansowy określający zakres rzeczowy robót, terminy ich realizacji, 
etapy robót będące przedmiotem odbiorów częściowych. Harmonogram ten 
będzie stanowił podstawę rozliczeń częściowych pomiędzy wykonawcą a 
zamawiającym. Dopuszcza się fakturowanie częściowe miesięczne, 
maksymalnie do 80% wartości wykonanych robót przed odbiorem końcowym; 

14.  Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony 
w art.87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 

15.  Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia tj.: 

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;  

- Roboty drogowe – jezdnia; 

- Roboty drogowe – chodniki i zjazdy; 

- Kanalizacja deszczowa; 

- Wodociąg; 
- Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego 
- Mapa powykonawcza 

- Badania kontrolne. 

 
ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH  
 
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
 
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERTY 

 
1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone zamawiający przyjął 

kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego 
znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium: 
 

 CENA – 100% 
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny 

ofert określonego powyżej. 
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W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 Prawo 
zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 

W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy             
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających 
wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia. 
Kryterium ceny jest kryterium arytmetyczne 
 
       Cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%) 
A= _____________________________________ 
                 Cena brutto oferty badanej 
 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż                 
w złożonych ofertach. 
 
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

 w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,  

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 
nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie 
jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informuje również o wykonawcach, 
których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o 
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o 
cenę (art. 92 ust 1 Pzp). Informuje również o terminie określonym zgodnie z art. 94 
ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta. 
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 
informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp  
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 Pzp, jeżeli w postępowaniu               
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa 
regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 
Prawo zamówień publicznych. 

 
ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 
wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 

3. Cześć zabezpieczenia stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w 
ramach rękojmi. Pozostałe 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
gwarantujące zgodnie z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone w ciągu 
30 dni po ich ostatecznym odbiorze. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu 
rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
Ww. kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku 
potrąceniami z tytułu złej, jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania 
umowy lub nakładami poniesionymi przez zamawiającego na usunięcie 
ewentualnych wad. 
W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy innej 
niż pieniądz (gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe), wykonawca w 
dniu zawarcia umowy przedłoży zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 
5% wynagrodzenia ofertowego brutto z przeznaczeniem na zgodne z umową 
wykonanie robót oraz 30% kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem na 
pokrycie roszczeń w okresie rękojmi. 

 
ROZDZIAŁ XXI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
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Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych  
w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 
 
Zmiany postanowień zawartej umowy 

 Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do 
jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 

1.  Wystąpi zmiana przepisów prawnych ( w tym również zmiany stawki VAT) istotnych 
dla realizacji przedmiotu umowy 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 niewynikających 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, projektem wykonawczym i przedmiarem robót, o których 
zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

5. Wystąpi sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie jest konieczne, a 
co będzie miało wpływ na zmniejszenie wynagrodzenia. 

6. Wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy, 
wpływające bezpośrednio na możliwość wykonania umowy w terminie 
przewidzianym w § 2 umowy. 

 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 ppkt. 1, 4 i  5, również z uwzględnieniem skutków finansowych. 

 W przypadku wystąpienia robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, 
ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze, wykonawca wykona je bez żądania 
dodatkowego wynagrodzenia. Dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego nie 
stanowi zmiany tej  umowy, szczególnie, jeżeli nie spowoduje istotnego zwiększenia 
wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza poza zakres zamówienia 
podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym.  

 
ROZDZIAŁ XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE  

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
1. Informacje ogólne. 
Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 
2. Informacja.  
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. 
3.Odwołanie. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
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2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności:   

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o 
cenę; 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego  z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

4.Skarga do sądu 

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca  
zamieszkania zamawiającego. 

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia  
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  

4. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

5.Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca 
od dnia wpłynięcia skargi do sądu. 

6. Sąd oddala skargę wyrokiem jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku 
uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem, co do 
istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. 

7. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia 
postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca 
odwołanie lub umarza postępowanie. 

8. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 

9. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając 
wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione 
przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania. 

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio 
przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI  

w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI ustawy z dnia  29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 

759 ze zmianami) 
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PODWYKONAWSTWO  
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego 
nastąpi w formularzu ofertowym.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z 
wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część 
lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

3. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1.  Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2.  Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania 

Załącznik nr 3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Załącznik nr 4.  Doświadczenie zawodowe 

Załącznik nr 5.  Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

Załącznik nr  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu.  

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści 
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników.  
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 Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

PRZEBUDOWĘ ULICY NARUTOWICZA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 

 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  

 
Imię i nazwisko 
 

 

 
Adres 
 

 

 
Nr telefonu 
 

 

 
Nr faksu 
 

 

 
Adres e-mail 
 

 

 
 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) Oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną 

cenę: 
 
 

 

                                            
1
  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.16.3.2012 
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L.p. Element robót Wartość netto 
PLN 

VAT PLN 
Wartość 
brutto 
PLN 

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe        

2. Roboty drogowe – jezdnia    

3. Roboty drogowe – chodniki i zjazdy    

4. Kanalizacja deszczowa    

5. Wodociąg,     

6. 
Odtworzenie oznakowania poziomego 
i pionowego 

   

7. Mapa powykonawcza    

8. Badania kontrolne    

  R A Z E M :    

 
 
 
CENA...................................zł netto + …..VAT = .........................zł brutto 
słownie złotych brutto ……........................................................................................... 

4) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  
5) na wykonane roboty udzielam gwarancji na okres 5 lat od dnia odebrania 

robót, 
6) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane 
przez zamawiającego  

8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

9)  nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od Do 

 
1 

 
 

  

11)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom4:  

12)  Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z 
wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zamawiający  zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część 
lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

13)  

                                            
2
  Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

3
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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L.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 

 
 

1 

 
 
 
 Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 
5. Podpis(y): 

L.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

PRZEBUDOWĘ ULICY NARUTOWICZA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez5:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że nie 
podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z ww. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia   publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 
5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,         
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

                                            
5 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.16.3.2012 
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                         
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                     
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                               
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 

10) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi              
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

11) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą; 

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
13) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa              

w art. 22;  

3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Załącznik Nr 3 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  
PRZEBUDOWĘ ULICY NARUTOWICZA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 

 

 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez6:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

LP NAZWISKO I IMIĘ ROLA W REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 
NR UPRAWNIEŃ  KWALIFIKACJE 

(DOŚWIADCZENIE) 

1 2 3 4 5 

   
 
 
 
 
 

  

3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.16.3.2012 
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Załącznik Nr 4 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  
PRZEBUDOWĘ ULICY NARUTOWICZA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 

 

 
 

1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez7:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

Oświadczam(y), że 
wykonałem (wykonaliśmy) trzy 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. budowa lub 
przebudowa drogi wraz infrastrukturą towarzyszącą o wartości co najmniej 1.000 000,00 PLN 
każda - wg załącznika nr  4. 
 

NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 

WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA 

WYKONANEGO 

PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA 

CZAS REALIZACJI 

POCZĄTEK 

MIESIĄC ROK 

KONIEC 

MIESIĄC 

ROK 

1 2 3 4 5 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Załączam(y) dokumenty (protokoły odbioru końcowego usług lub referencje) 
potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień. 
3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

 
 

   
 

 

 

 
 
 

                                            
7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.16.3.2012 
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Załącznik Nr 5 
 

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT ORAZ 
SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

PRZEBUDOWĘ ULICY NARUTOWICZA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 

 

 
 

1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez8:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że 

nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne 
i społeczne. 

 
3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                            
8 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.16.3.2012 
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Załącznik nr 6   
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  
PRZEBUDOWĘ ULICY NARUTOWICZA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 

 

 
 

1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez9:        

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniam(y) warunki 
udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:  
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie dotyczy.  
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia.  
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
3. Podpis(y): 

L.p 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
9
  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.16.3.2012 
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Załącznik Nr 7  
 

Zakres rzeczowy inwestycji  w obr. 22: dz. Nr 1/4, 1/5, 184/1 i obr .23: 221, 208/2, 
220 

1. Roboty drogowe 

 

Parametry   Wyszczególnienie 

Kategoria dróg gminna 

Klasa dróg L (lokalna)  

Prędkośd projektowa Vp=40 km/h 

Ruch lekki   KR - 3 

Szerokośd jezdni 6,0 m i 7,5 m 

Długośd jezdni 368,25 m 

Powierzchnia jezdni as-
faltowej 

2794,2 m2 

Powierzchnia chodnika 1719,1 

Powierzchnia zjazdów 420,9 

2. Konstrukcja drogi 

Km  0+000,00 do 0+116,69 

Przekrój normalny dla projektowanej drogi jest przekrojem ulicznym o szerokości jezdni równej 6 
m      z chodnikiem z prawej strony o szerokości 1,5m, a z lewej do zakresu opracowania (granica 
działki, ogrodzenie, budynek). Jezdnia zaprojektowana została ze spadkiem obustronnym równym 
2,0%. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

1) warstwa ścieralna z SMA gr. 5 cm 0/12,8 mm 

2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 0/16 mm 

3) warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/20 mm 

4) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm 0/63mm  

5) wymiana warstwy o gr. 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 

6) geowłóknina typu polyfelt lub równoważna o podobnych parametrach. 

 Km  0+152,89 do 0+404,45 

Przekrój normalny dla projektowanej drogi jest przekrojem ulicznym o szerokości jezdni równej 
7,5 m z chodnikami obustronnymi do zakresu opracowania (granica działki, ogrodzenie, budynek). 
Jezdnia zaprojektowana została ze spadkiem obustronnym równym 2,0%. Przyjęto następującą 
konstrukcję nawierzchni: 

7) warstwa ścieralna z SMA gr. 5 cm 0/12,8 mm 

8) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 0/16 mm 

9) warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/20 mm 

10) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm 0/63mm  

11) wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 

12) geowłóknina typu polyfelt  lub równoważna o podobnych parametrach. 

3.  Konstrukcja zjazdów 
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Projektuje się wymianę konstrukcji istniejących zjazdów. Nawierzchnię zjazdów poza chodnikiem 
należy zablokowad (skosy, wyokrąglenia) obrzeżem betonowym 8 x 30 na ławie betonowej z oporem 
(C12/15). Dla zjazdów indywidualnych projektuje się skosy 1: 1 m, dla zjazdów publicznych 
wyokrąglenia z krawężnika ulicznego o promieniu 5m. Na granicy pasa drogowego nawierzchnię 
zjazdów należy zablokowad krawężnikiem oporowym 15x30x100 ułożonym na ławie betonowej z 
oporem (C 12/15). Przyjęto następującą konstrukcję zjazdów indywidualnych oraz publicznych o 
nawierzchni z kostki betonowej 

 warstwa ścieralna kostka betonowa czerwona gr. 8 cm 

 podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 0/31,5 

4. Konstrukcja chodników 

Projektuje się chodniki obustronne szerokości min 1,5 m. Wszystkie chodniki wykonane są                    
z kostki betonowej szarej. 

Przyjęto następującą konstrukcję chodnika: 

1. warstwa ścieralna kostka betonowa szara gr. 8 cm 

2. podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm 0/31,5mm   

5. Urządzenia obce w pasie drogowym 

 W pasie drogowym zlokalizowane są następujące urządzenia obce: 

1. przyłącza wodociągowe 

2. sieci wodociągowe 

3. przyłącza kanalizacji sanitarnej 

4. sied kanalizacji sanitarnej  

5. kanalizacja deszczowa 

6. sied elektroenergetyczna 

7. sied teletechniczna  

8. sied gazowa 

6. Roboty instalacyjne 

7. Przebudowa wodociągu 

 Przebudowa wodociągu polegad będzie na zastąpieniu istniejącego wodociągu żeliwnego 
wodociągiem nowym, wykonanym w technologii PE, w trasie zbliżonej do trasy istniejącej lub w tej 
samej,  z zachowaniem ciągłości dostaw wody dla mieszkaoców. Z zachowaniem ciągłości dostaw wody 
dla mieszkaoców, wiązad się może koniecznośd ułożenia tymczasowego wodociągu z rur PE średnicy 63 
mm na powierzchni lub nad powierzchnią terenu, co Wykonawca robót powinien uwzględnid w cenie 
oferty. 

 Zauważone zostało, że lokalizacja istniejącego wodociągu nie jest zgodna z jego inwentaryzacją 
geodezyjną. Stąd dla uniknięcia kolizji z projektowaną trasą kanalizacji deszczowej, należy wykonad 
kilka odkrywek istniejącego wodociągu dla ustalenia rzeczywistej jego trasy. Tę czynnośd również 
Wykonawca robót musi uwzględnid w cenie swojej oferty. 

1. rurociągi z rur PE 100, SDR 11 o średnicy:  

  1. 315 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262,9 m 

2. 250 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69,7 m 

3. 125 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,6 m 

4. 110 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6 m 

5.   90 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12,2 m 

2. przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 o średnicy: 
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  1.   50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21,0 m 

2.   40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,4 m 

3. zestawy hydrantowe średnicy: 

  1.   80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 szt. 

2. 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 szt. 

4. zasuwy klinowe żeliwne kołnierzowe średnicy: 

  1. 300 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 szt.  

2. 250 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 szt.  

3.   80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 szt. 

8. Budowa kanalizacji deszczowej 

1)kanały deszczowe grawitacyjne oraz przykanaliki deszczowe z rur: 

1. wipro średnicy 600 mm  . . . . . . . . . . . . 215,3 m 
2. wipro średnicy 500 mm . . . . . . . . . . . . .  21,9 m 
3. PCV średnicy 400/11,7 mm . . . . . . . . . . . 8,0 m 

4. PCV średnicy 315/9,2 mm . . . . . . . . . . . 55,3 m 

5. PCV średnicy 200/5,9 mm . . . . . . . . . . . 86,6 m 

6. PCV średnicy 160/4,7 mm . . . . . . . . . . . 83,0 m 

2. studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych (włazy studz. z wypełnieniem betonowym): 

1. średnicy 1,2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 szt. 
2. średnicy 1,0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 szt. 

  3. studz. ściekowe bet. śr. 0,5 m z wpustem i kratką z polimerobetonu - 24 szt. 

4. podłączenie rur spustowych z dachów budynków poprzez zestaw kształtek żeliwnych 
(podrynniki, osadniki, kolana i prostki):  

1. średnicy 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 szt. 
2. średnicy 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 szt. 

 

Zakres rzeczowy inwestycji  w obr. 22: dz. Nr 1/6 

1. Roboty drogowe 

 

Parametry   Wyszczególnienie 

Kategoria dróg gminna 

Klasa dróg L (lokalna)  

Prędkośd projektowa Vp=40 km/h 

Ruch lekki   KR - 3 

Szerokośd jezdni  7,5 m 

Długośd jezdni 36,26 m 

Powierzchnia jezdni as-
faltowej 

294,0 m2 

Powierzchnia chodnika 75,8 

Powierzchnia zjazdów 5,6 

2. Konstrukcja drogi 

km  0+116,69 do 0+152,95 

 Przekrój normalny dla przebudowywanego odcinka drogi jest przekrojem ulicznym o szerokości 
jezdni równej 7,5 m z chodnikiem z lewej strony o szerokości 1,5m, do zakresu opracowania (granica 
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działki, ogrodzenie, budynek) Z prawej strony nawierzchnia chodnika nie będzie zmieniana. Jezdnia 
zaprojektowana została ze spadkiem obustronnym równym 2,0%. Biorąc pod uwagę rodzaj ruchu oraz 
rodzaj podłoża: 

- kategoria ruchu KR 3 
1) grupa nośności podłoża G3 

przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

a)warstwa ścieralna z SMA gr. 5 cm 0/12,8 mm 
b)warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 0/16 mm 
c)warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/20 mm 
d)podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 0/63 mm  
e)wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 
f)geowłóknina typu polyfelt lub równoważna o podobnych parametrach 

Łączna grubośd projektowanej konstrukcji – 78 cm 

3. Konstrukcja zjazdów 

Przebudowie poddana zostanie konstrukcja istniejącego zjazdu o powierzchni 5,6m2 . 
Nawierzchnię zjazdu poza chodnikiem należy zablokowad (skosy, wyokrąglenia) obrzeżem 
betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem (C 12/15). Dla zjazdów indywidualnych 
przewiduje się skosy 1:1 m. Na granicy pasa drogowego nawierzchnię zjazdu należy zablokowad 
krawężnikiem oporowym 15x30x100 ułożonym na ławie betonowej z oporem (C 12/15). Przyjęto 
następującą konstrukcję zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej: 

1. warstwa ścieralna kostka betonowa czerwona gr. 8 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm. 
3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 0/31,5 

4. Konstrukcja chodnika 

Do przebudowy przewidziano również chodnik z lewej strony idąc wzdłuż linii trasowania                            
o szerokości 1,5 m. Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej szarej. Przyjęto następującą 
konstrukcję chodnika: 

1. warstwa ścieralna kostka betonowa szara gr. 8 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 
3. podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm 0/31,5mm  

W miejscach przeznaczonych jako parking należy zwiększyd grubośd kruszywa z 10 do 15 cm na całej 
szerokości chodnika. 

5. Roboty instalacyjne 

6. Przebudowa wodociągu 

 rurociąg z rur PE 100, SDR 11 o średnicy 250 mm , długości 36,5 m 

7. Budowa kanalizacji deszczowej 

1. kanał deszczowy z rur wipro średnicy 500 mm, długości 0,6 m 

8. Roboty towarzyszące 

a) wykonanie kilku odkrywek (przekopów poprzecznych) koparką oraz ręcznie w celu dokładnego 
ustalenia przebiegu istniejącego wodociągu w ul. Narutowicza, 

b)montaż i demontaż konstrukcji podwieszeo istniejących kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kan. san., 

c) regulacja włazów studzienek kanalizacji sanitarnej do nowej nawierzchni asfaltowej 

d)wykonanie monitoringu kanału grawitacyjnego przy użyciu kamery wizyjnej dla sprawdzenia 
poprawności ułożenia kanału, 

e)oznakowanie ulic na czas budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem, jak również 
odtworzenie docelowego oznakowania ulic z zachowaniem znaków istniejących, 
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f) zapewnienie dojśd do posesji, 

g)uzyskanie koniecznych zezwoleo i uiszczenie opłat u zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na 

czas robót, 

h)własnym staraniem i nakładem kosztów uzyskanie nadzoru gestora sieci  energetycznej                       

i gazowej, 

i)pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, 

j)wykonanie koniecznych badao zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy nawierzchni 

drogowych zgodnie z Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 

PN-S-02205 Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyd zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

 Klasyfikacja wykonywanych robót: 

 CPV:    
45113000-2 Roboty na placu budowy 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233260-9 Drogi piesze 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232000-2      Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233221-4      Malowanie nawierzchni 

74274100-1      Usługi odwzorowania cyfrowego 

74233500-6      Badania inżynieryjne 

 Ogólne warunki wykonania robót 

1. Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca powinien dokonad wizji lokalnej  w miejscu realizacji 

zamówienia oraz zapoznad się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego 

zamówienia i  Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią 

integralną częśd umowy.   

2. Wszystkie roboty winny byd prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające: 

1. uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: 

konstrukcyjno  – budowlanej w zakresie budowy dróg, instalacyjnej w zakresie sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych, elektroinstalacyjne w zakresie dozoru „D” (bez ogr. napięcia; 

do 20 kV) ,  

2. aktualne zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów. 

3. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadad:  

1. certyfikat na znak bezpieczeostwa wykazując, że zapewniono zgodnośd z kryteriami właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Normą Europejską lub Aprobatą 

Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją, 
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3. oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, że „wyroby budowlane zostały 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadały odpowiednie oznakowania B lub CE 

oraz załączoną informację o wyrobie”. 

4. Kontrolę jakości materiałów  i wykonywanych robót (powołanych w projektach lub równoważnych o 

nie gorszych parametrach) dokonują w imieniu Zamawiającego inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, specyfikacjami technicznymi. 

5. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, a sposób ich wykonania szczegółowe 

specyfikacje techniczne. 

6. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp.  

7. Wykonawca zobowiązany jest umieścid w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają byd wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeo podziemnych 

na terenie budowy i powiadomid inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadad za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeo 

podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. 

8. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących bezpieczeostwa                

i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.  6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  z 2003 

r. Nr 47, poz. poz. 401). 

9.  Roboty w pobliżu istniejących reperów należy prowadzid ze szczególna ostrożnością. W przypadku 

ich dewastacji, Wykonawca dokona ich odtworzenia na własny koszt. 

10. Roboty ziemne objęte są nadzorem archeologicznym. 

11. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany będzie do inwentaryzacji stanu                         
technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót.  Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za szkody powstałe w przyległych budynkach i na graniczących z inwestycją 
terenach, a związane z prowadzonymi robotami. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do informowania mieszkaoców (ze stosownym wyprzedzeniem)                      
o prowadzeniu robót budowlanych w rejonie ich zamieszkania. 

13. Materiały z demontażu nadające się do ponownego wbudowania, które zostaną uznane za 
przydatne przez Zamawiającego podczas przekazania placu budowy, Wykonawca jest 
zobowiązany przekazad własnym transportem w miejsce wskazane przez MZDiK. 

14. Zaplecze placu budowy powinno byd zlokalizowane w pasie drogowym przebudowywanego 
odcinka ulicy Narutowicza i byd bazą spotkao przedstawicieli Inwestora z Wykonawcą oraz 
stanowid punkt wglądu do dokumentacji budowy. 

15. Przed wytyczeniem trasy drogi i infrastruktury towarzyszącej, Wykonawca powinien zalecid 
geodecie obowiązek sprawdzenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
aktualnośd ujętego          w projekcie uzbrojenia podziemnego. 

16. Roboty wykonywane w obrębie gruntu PKP S.A. będą prowadzone również pod nadzorem 
przedstawiciela PKP – Zarządcy Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości                           
w Piotrkowie Trybunalskim; 

17. Wykonawca jest zobowiązany zapoznad się i stosowad do zapisów protokołu ZUDP – 469/2011 z dn. 
19.12.2011 r. 

18. Na opisany przedmiot zamówienia wydane są dwie osobne decyzje pozwolenia na budowę. Jedna 

decyzja obejmuje teren w obr. 22, dz. nr 1/4, 1/5, 184/1 i obr. 23 dz. nr 221, 208/2, 220, druga 

decyzja obejmuje teren zamknięty PKP obr. 22, dz. nr 1/6. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania w widocznych miejscach dwóch banerów  o 
wym. 2,0 x 1,0 m wg załączonego wzoru. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 


