
 
Piotrków Tryb. 23.05.2013. r. 
ZP/  86  /13 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków 
Trybunalski, 
woj. łódzkie, tel. 44 647 51 72, faks 44 647 09 98 
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.bip.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: samorządowa jednostka budżetowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wymiana posadzek na korytarzu na parterze w 
budynku  Domu Pomocy Społeczne w Piotrkowie Trybunalskim „ 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane : wymiana posadzek na korytarzu na parterze w budnku Domu Pomocy Społecznej. 
KOD CPV   45 43 10  00-7 kładzenie płytek,    45 43 21 11-5 kładzenie wykładzin elastycznych. 

1.Ogólny zakres robót : 

A)  Posadzki z płytek : 

1.rozebranie istniejących posadzek z płytek wraz z cokolikami na zaprawie cementowej wraz z  podbudową, 
2.wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej ( z folii polietylenowej, szerokiej ) poziomej, 
podposadzkowej, 3. wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej, zatartej na gładko, 
4. ułożenie płytek , układanych metodą zwykłą płytki w dwóch kolorach z kamieni sztucznych, 5.ułożenie 
cokolików z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 6.wywiezienie i utylizacja powstałego gruzu i 
innych odpadów, 7. powierzchnia posadzek z płytek 240m². 

Parametry płytek i cokolików z płytek : 

• płytki z kamieni sztucznych ( gres nieszkliwiony)o wymiarach 40-50 cm x 40-50cm, w dwóch kolorach, • kształtki 
cokołowe podłogowe, •odporność na plamienie – klasa 4 - 5, • właściwości antypoślizgowe – R 11 – R13, • 
twardość – (Mohsa ) 7-10, •klasa ścieralności – PEI – 5,• gwarancja producenta minimum 5 lat. 

B) Posadzki z wykładziny: 

1. zerwanie istniejących posadzek z tworzyw sztucznych, oczyszczenie podłoża poprzez usunięcie starego kleju 
oraz usunięcie nierówności betonu, 2. wywiezienie i utylizacja powstałego gruzu i pozostałych odpadów, 3 
wykonanie warstwy wyrównawczej samopoziomującej o grubości 5mm, 4. wykonanie gruntowania podłoża 
ułożenie wykładziny bez warstwy izolacyjnej, rulonowej, homogenicznej, dwukolorowej klejonej do podłoża z 
wywinięciem na ściany, 5. powierzchnia posadzek  97m². 

Parametry wykładziny : 

• elastyczna wykładzina homogeniczna,  • warstwa użytkowa minimum 2,0mm,  • grubość całkowita minimum 
2,0mm, • klasa ścieralności – grupa T,  • przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o 
bardzo dużym natężeniu  ruchu – klasa użytkowa minimum 34/43, • odporna na poślizg – klasa DS, 
•powierzchnia zabezpieczona poliuretanem PUR, • gwarancja producenta minimum 10 lat . 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty dostępnej u Wykonawcy kolorystyki  płytek i wykładziny. 
Kolorystyka płytek i wykładziny zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy. b) Zainteresowany 
udziałem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy oraz dokona 
inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynku znajdującego się w strefie oddziaływania robót. c) 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w budynku, a związane z prowadzonymi robotami. d) 
Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty co najmniej 100.00,00zł. 
e) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć : kartę techniczną potwierdzającą parametry oferowanych płytek i  
wykładziny, certyfikaty i atesty higieniczne  płytek i wykładziny oraz pozostałych materiałów użytych do realizacji 
zamówienia. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 43 21 11-5 
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: do 31 sierpnia 2013r .   
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  
III.1) WADIUM 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o 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.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykaże co najmniej trzy zrealizowane 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 o wartości każdej nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w 
niniejszym postępowaniu wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że  roboty budowlane zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.. 
o 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.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o 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 
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.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o 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 spełnieniu 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. 
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 



• 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 potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
III.4.4 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-  wg załącznika 
 Nr 7 
• III.5) INFROMACJE O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM NALEŻY PRZEDŁOZYĆ: 
● próbki, opisy lub fotografie produktów, które maja zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać 
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) lub w pkt III.5) 
1.Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- wg załącznika nr1 
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 kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 
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, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego - wg załącznika nr 2. 
5.Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne - wg załącznika nr 4. 
6.Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia – wg załącznika nr 6  
7.Podpisany wzór umowy – załącznik nr  8. 
8. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
co najmniej 100 000,00zł.  
9.Opisy techniczne producenta płytek i  wykładziny w języku polskim wraz z folderami i fotografiami. 
10.Certyfikaty i atesty higieniczne płytek, wykładziny i pozostałych materiałów użytych do realizacji zamówienia.. 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena . 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.piotrkow.bippl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w 
Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski pok. 18 (sekretariat). 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.06.2013r. 
godzina 10:00, miejsce: : Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków 
Trybunalski pok. 18 (sekretariat). 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie. 


