
 
Piotrków Trybunalski, dn. 08.04.2013 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.piotrkow.pl 

 

Piotrków Trybunalski: Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od ulicy 

Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu Trakt Wielu 

Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów 

Piotrkowa Trybunalskiego - etap II 

Numer ogłoszenia: 51755 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013 

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  

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: www.bip.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: Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 

(na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu 

  
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

http://www.bip.piotrkow.pl/


Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów 

Piotrkowa Trybunalskiego - etap II. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia w 

załączniku nr 7 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.53.00-1, 45.23.31.00-0, 45.23.31.00-0, 45.23.32.00-1, 

45.22.30.00-6, 45.22.35.00-1, 45.31.43.00-4, 45.31.51.00-9, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.57.00-5, 

45.23.13.00-8, 45.23.24.21-9, 45.24.60.00-3. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 25.04.2013r. do 

godz. 9:00 w wysokości 20.000,00 zł. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu 

wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 

0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg 

nieograniczony na: Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od ulicy Słowackiego do 

ulicy Wojska Polskiego) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału 

turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II 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. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 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. 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. 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. 

III.2) ZALICZKI 

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: wykaże co najmniej cztery zamówienia (wykonane w okresie 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 dwóch 

przebudów dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną o wartości co najmniej 4 mln zł PLN 

każda oraz dwóch robót kamieniarskich polegających na układaniu płyt granitowych o wartości co 

najmniej 400 tys. zł PLN każda - wg załącznika nr 4; załączy dokumenty potwierdzające, że roboty 

wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 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. 

 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: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności - wg załącznika nr 3. Kierownik budowy musi posiadać: - uprawnienia budowlane w 

specjalności drogowej lub 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. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub 

dokumentów zawartych w ofercie. 



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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, 

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 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 do 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

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

nr 1; - 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 kserokopię potwierdzoną przez notariusza); - 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). - Oświadczenie o 

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

nr 2; - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne - wg załącznika nr 5; - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 

wg załącznika nr 6. 



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.3) ZMIANA UMOWY 

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

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

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

następujące okoliczności: - Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i 

mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia. - Wystąpi przedłużenie procedury 

przetargowej (przedłużenie, które wpłynie na zmianę terminu rozpoczęcia realizacji przynajmniej o jeden 

miesiąc) - 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. - Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, 

klęski żywiołowe, uniemożliwiające w okresie ich występowania realizację przedmiotu zamówienia oraz które 

spowodują konieczność wstrzymania robót budowlanych (wydłużenie terminu o czas w jakim nastąpił przestój 

w robotach budowlanych ). - 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. - Wystąpi sytuacja, w której wykonanie pełnego 

zakresu robót nie jest konieczne, a co będzie mia¬ło wpływ na zmniejszenie wynagrodzenia. - Wystąpią 

okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy wpływające bezpośrednio na możliwość 

wykonania umowy w terminie przewidzianym w § 2 (m.in.: zlokalizowanie podczas prac na terenie budowy 

znalezisk archeologicznych lub saperskich - niewybuchy). - Wystąpi konieczność zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

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 Pasaz Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski pokój 317. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2013 

godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaz Rudowskiego 10 97-300 Piotrków 

Trybunalski punkt informacyjny. 



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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.. 

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 

 
 


