
 

 

 

 
Piotrków Trybunalski, 26.11.2014 

 
DANE DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW   

1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:  
 „Renowacji kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych – kanał tłoczny”,  
będącego częścią projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  
w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura 
i środowisko” wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności  
POIS.01.01.00-00-003/07. 

2. Zakres robót objętych umową obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych  
z oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Remont obejmuje renowację powierzchni 
wewnętrznej rurociągu na długości tj. ok. 5,8 km, na niewielkim odcinku wymianę rurociągu oraz 
remont lub przebudowę komór, likwidację komór oraz remont lub przebudowę studzienek na 
trasie przewodu. 
Roboty budowlane zostaną zrealizowane na podstawie PROJEKTU BUDOWLANEGO  
i PROJEKTU WYKONAWCZEGO przekazanego przez Zamawiającego.  

3. Przedmiot zamówienia zgodny z kodami CPV:  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania   ścieków 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  
44161500-1 Rurociągi wysokociśnieniowe 

4. Zamówienia częściowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.  

6. Informacja o ofercie wariantowej: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

7. Termin wykonania:  

 planowany termin rozpoczęcia realizacji 1 lutego 2015 r. – termin ten może ulec zmianie  
w przypadku przedłużenia postępowania przetargowego 

 planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.05.2015 r. 

8. Wymagania od wykonawców i osób: 

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;  

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. 
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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.  

2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony  
w przypadku, gdy wykonawca:  
a) wykaże co najmniej dwa różne 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. roboty budowlane, których przedmiotem była renowacja metodą bezwykopową: 

 zamówienie 1: tłocznego o średnicy co najmniej Dn 500 mm, będące obecnie 
w trakcie eksploatacji,  

 zamówienie 2: kanału sanitarnego/deszczowego o wartości co najmniej jednej z robót 
budowlanych wynosiła minimum 5.000 000,00 PLN brutto.  

b) załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr ...... 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

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, tj.: 

przedstawiciela Wykonawcy posiadającego: 
 wykształcenie wyższe techniczne, 
 co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty lub 

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub stanowisku równoważnym, 
przy inwestycji o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto; 

kierownika budowy posiadającego:  
 co najmniej 5 lat doświadczenie w robotach z zakresu inżynierii sanitarnej  

na stanowisku kierownika budowy;  
 doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji  

co najmniej jednego zadania dotyczącego budowy, rozbudowy, przebudowy sieci 
kanalizacyjnych o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto;  

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 
z późn. zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych 
przepisów lub uprawnienia równoważne - wg załącznika nr ....... ; 

4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia spełniania 
powyższego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:  
a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy  
w wysokości 3.000.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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9. Proponowane kryteria oceny ofert: 

1) CENA      75 % 

2) DŁUGOŚĆ GWARANCJI    25% 
Długość gwarancji Ilość punktów 

3 lata (36 m-cy od daty 
Świadectwa) 

0 

4 lata 4 
5 lat 5 
6 lat 6 
7 lat 7 
8 lat 8 
9 lat 9 

10 lat 10 

10. Wadium: 
400 000,00 zł 


