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Piotrków Trybunalski: 1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej 

linii teletechnicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: RIM-191 P Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II. 2. Przebudowa elektroenergetycznych 

linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190G Budowa ulicy Zawiłej i 

Gołębiej wraz z uzbrojeniem w Piotrkowie Trybunalskim. 

Numer ogłoszenia: 76556 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 

oraz przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie 

Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: RIM-191 P Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II. 2. Przebudowa 

elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190G Budowa 

ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem w Piotrkowie Trybunalskim.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 1.1. Zakres robót obejmuje: Branża 

energetyczna. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z 

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


projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim. Budowę linii oświetlenia ulicznego z przyłączem 

kablowym i złączem kablowo-pomiarowo-sterowniczym przy ulicy Zalesickiej. Inwestycja będzie przebiegała przez działki nr 

21, 39, 40 obr. 33, 34 11, 531 2, 5322, 571 obr. 34 i 249 obr.35 w Piotrkowie Trybunalskim. Wymienione działki nie są 

wpisane do Rejestru Zabytków. Inwestycja nie będzie miała złego wpływu na środowisko. Branża teletechniczna. Zakres 

robót obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z rozbudową ulicy Zalesickiej - etap II, 

część I. Istniejące słupy drewniane ze szczudłami betonowymi kolidujące z projektowanym chodnikiem i ścieżką rowerową 

do demontażu. Wcześniej, zgodnie z lokalizacją pokazaną na rysunku Nr 1 projektu wykonawczego, między chodnikiem a 

granicą pasa drogowego, należy wybudować słupy typu SŻ 8,5 od T7 do T13. Istniejące linie kablowe przełożyć na 

wybudowaną podbudowę słupową. Roboty te powinny zostać wykonane w początkowej fazie budowy drogi. Zadanie nr 2 

1.2. Zakres robót obejmuje: Przestawienie 4 stanowisk słupowych linii niskiego napięcia E-10,5 2,5 poza pas projektowanej 

jezdni. Przebudowę przyłącza kablowego n/n dla zasilania działki nr 448 - kabel YAKXS 4x35mm2 dł. 13m oraz wewnętrznej 

linii zasilającej kablem YKY5x25mm2 dł. 46m. Montaż rur dwudzielnych A PS dł. 53m. Demontaż złącza kablowego ZKP-1. 

Wymiana słupa linii napowietrznej nN Wymiana przyłącza napowietrznego na izolowane szt. 1 1.3. Przebudowa istniejącej 

linii niskiego napięcia i przyłączy kablowych NN. Zabezpieczenie istniejących linii kablowych. Budowa ulicy Zawiłej wymaga 

przebudowy istniejącego części obwodu niskiego napięcia (obręb stacji transformatorowej 1-1492 Jeziorna 7) pomiędzy ulicą 

Marynarską i Kapitańską. Istniejące stanowiska słupowe wirowane nr 10,11,12,13 należy przestawić zgodnie z planem 

sytuacyjnym. Istniejące przyłącza kablowe należy przełożyć na przestawione stanowiska słupowe. W przypadku zbyt małych 

zapasów kabli przyłączowych, linie kablowe należy przedłużyć stosując mufy przelotowe w technologii zimnokurczliwej. 

Przyłącze kablowe do działki nr 448 należy unieczynnić, złącze kolidujące z projektowaną jezdnią przy stacji 

transformatorowej nr 1-045 należy zdemontować. Nowe przyłącze należy wykonać ze stanowiska słupowego 8 K-10,5 12 

(obręb stacji transformatorowej 1-1492 Jeziorna 7). Złącze ZKP-1 zabudować zgodnie z planem sytuacyjnym. Ze złącza 

wyprowadzić wlz kablem YKY 5x25mm2 i połączyć mufą zimnokurczliwą z istniejącym kablem zasilającym działkę. Kabel 

układany na słupie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą rury osłonowej długości 3 m, z 

czego 0,5 m należy wkopać. Pozostałą nieosłoniętą część kabla na słupie należy zamocować za pomocą uchwytów 

dystansowych. Kabel pod ulicą zabezpieczyć rurą AROT SRS 75. Głębokość ułożenia nowych przyłączy kablowych w 

projektowanym chodniku i poboczu 0,7m licząc jako punkt zerowy powierzchnię jezdni. Podsypka piasku drobnoziarnistego 

powinna wynosić 10 cm i taka sama warstwa powinna przykryć kabel po ułożeniu. W miejscach skrzyżowań projektowanego 

kabla z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej kabel ułożyć w rurach AROT DVK 75. Wloty rur uszczelnić przed 

zamuleniem. Odległość pionowa przy skrzyżowaniu projektowanego kabla od innych urządzeń podziemnych nie może by 

mniejsza niż 0,5m. Promień ugięcia łuków na kablu większy od 20-krotnej średnicy kabla. W celu ostrzegania innych 

użytkowników urządzeń podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla należy ułożyć 25cm nad 

kablem folię kablową o szerokości 20cm koloru niebieskiego na całej długości trasy kabla. Projektowane złącza kablowe 

ZKP-1 należy uziemić. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 30 omów. Istniejące linie kablowe kolidujące z 

projektowanymi wjazdami należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. Rury należy bezwzględnie zakładać w stanie 

beznapięciowym. Zapas przyłącza kablowego zasilającego działkę nr 61 9 należy przełożyć poza projektowaną jezdnię. 



Materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z właściwymi przepisami o odpadach. 1.4. Przebudowa istniejącej linii 

niskiego napięcia Na terenie objętym inwestycją znajdują się obwody niskiego napięcia wyprowadzone ze stacji 

transformatorowej 1-1492 Jeziorna 7. Istniejące stanowisko słupowe nr 16 RK-10ŻN koliduje z projektowanym chodnikiem. 

Istniejące stanowisko słupowe nr 16 typu RK-10ŻN należy zdemontować i zastąpić słupem z żerdzi wirowanej typu O-

10,5/12. Na wymienianym słupie zabudować ograniczniki przepięć typu BOP-R 0,55, słup uziemić (R 10). Przyłącze do 

posesji na dz. nr 79 2 wymienić na izolowane AsXSn 4x25mm2 (lc-12m) Istniejącą oprawę sodową OUS przenieść na 

projektowane stanowisko słupowe przy użyciu wysięgnika Wo-1 E. Istniejącą linię telefoniczną wraz z przyłączami przenieść 

na wymieniane stanowisko słupowe. Istniejące przyłącze kablowe sprowadzone ze słupa nr 16 zostanie przebudowane i 

zasilone ze słupa nr 3 zgodnie z odrębnym opracowaniem. Materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z właściwymi 

przepisami o odpadach. 1.5. Uwagi ogólne. Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami 

PBUE i normami. Wbudowane materiały powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty dopuszczające do 

stosowania. Roboty prowadzić w porozumieniu ze służbami Rejonu Energetycznego Piotrków Trybunalski i Urzędu Miasta. 

Kable przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru przez Inwestora. Po zakończeniu roboty zgłosić 

do Inwestora do końcowego odbioru. W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać tylko ręcznie. Podczas 

wykonania robót zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP. 3. Ogólne warunki wykonania robót: 3.1. 

Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną dotyczącą 

przedmiotowego zamówienia i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, która stanowią integralną część 

umowy. 3.2. Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające: - 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i 

instalacji elektrycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych. 3.3. Wszystkie prace wykonane będą z 

materiałów wykonawcy. 3.4. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: - certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. - deklarację zgodności 

lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Normą Europejską lub Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, - 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. 3.5. 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.. 3.6. Rozpoczęcie robót należy zgłosić do 

odpowiednich jednostek - gestorów sieci, celem poinformowania o ww. robotach i czasie ich trwania; 3.7. Wykonawca 

wykona wszystkie prace zgodnie z zatwierdzonymi do stosowania i obowiązującymi w PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. 

Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanymi przez GK PGE patrz http:www.zelt.pl osd 

index.php?id 632. 3.8. Harmonogram realizacji prac w tym wyłączenia sieci SN n n i dopuszczenia do pracy sieciowej należy 

uzgodnić ze służbami eksploatacyjnymi w RE Piotrków Trybunalski. Uzgodnione i zatwierdzone wyłączenia są bezpłatne. 

Wszelkie pozostałe nieujęte w zatwierdzonym przez Rejon harmonogramie wyłączenia są w pełni odpłatne. 3.9. Prace 

wykonywane będą w terenie z gęstą infrastrukturą, być może, że częściowo nierozpoznaną i niektóre roboty ziemne muszą 



być wykonywane ręcznie 3.10. Prace w branży elektroenergetycznej będą prowadzone pod nadzorem inspektorów nadzoru 

zamawiającego i Rejonu Energetycznego; z uwagi na zbliżenia i skrzyżowania kabli projektowanych z istniejącymi kablami 

nn i sn - wykonanie robót należy uzgadniać z Zakładem Energetycznym w celu ich wyłączenia spod napięcia podczas 

trwania robót; czasy przerw w zasilaniu w energię elektryczną oraz wodę nie mogą być dłuższe niż 8 godzin i uzgadniane 

każdorazowo z gestorami sieci; 3.11. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, a sposób ich wykonania 

szczegółowe specyfikacje techniczne. 3.12. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także: Zapewnienie kompleksowej 

obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę 

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach; Uzyskanie koniecznych zezwoleń u zarządcy drogi na 

zajęcie pasa drogowego Właściwe oznakowanie dróg (zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu), 

zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych, wykonanie przejść dla pieszych Dostarczenie, zainstalowanie i 

obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

ogrodzenia, poręcze, kładki dla pieszych itp. Niezbędnych do ochrony robót i zapewniających bezpieczeństwo pieszych oraz 

pojazdów. Wykonanie koniecznych badań zagęszczeń gruntu celem odtworzenia i odbudowy nawierzchni drogowych 

zgodnie z Polską Normą: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania - PN-S-02205. Wskaźniki 

zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77 8931-12 W związku z powyższym wymogiem uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia = 1,0 należy w wycenie jednostkowej robót ziemnych uwzględnić koszt ewentualnej wymiany gruntu. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń- potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy 3.13. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 3.14. Wywóz gruzu i ziemi z terenu budowy po 

robotach ziemnych we wszystkich branżach należy dokonać na składowisko Wykonawcy. 3.15. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 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 odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

3.16. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

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

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. poz.401). 3.17. Roboty w pobliżu istniejących reperów należy 

prowadzić ze szczególna ostrożnością. W przypadku ich dewastacji, Wykonawca dokona ich odtworzenia na własny koszt. 

3.18. Roboty ziemne objęte są nadzorem archeologicznym. 3.19. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany 

będzie do inwentaryzacji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót (wskazana 

dokumentacja fotograficzna). Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w przyległych budynkach i na 



graniczących z inwestycją terenach, a związane z prowadzonymi robotami. 3.20. Wykonawca jest zobowiązany do 

informowania mieszkańców (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robót budowlanych w rejonie ich zamieszkania. 

3.21. Materiały z demontażu nadające się do ponownego wbudowania, które zostaną uznane za przydatne przez 

Zamawiającego podczas przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać własnym transportem w 

miejsce wskazane przez ZDiUM i PGE Dystrybucja. 3.22. Zaplecze placu budowy powinno być zlokalizowane w pobliżu 

budowy na terenie Gminy i być bazą spotkań przedstawicieli Inwestora z Wykonawcą oraz stanowić punkt wglądu do 

dokumentacji budowy. 3.23. Przed wytyczeniem trasy drogi i infrastruktury towarzyszącej, Wykonawca powinien zalecić 

geodecie obowiązek sprawdzenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej aktualność ujętego w projekcie 

uzbrojenia podziemnego. 3.24. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i stosować do zapisów protokołu ZUDP - 472 

2008 z dnia 28.11.2008 r. ul. Zalesicka (II etap) oraz protokołu ZUDP - 508 2011 z dnia 27.12.2011r. dla ulic Zawiła, Gołębia. 

4. Wymagania ogólne: a. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Inwestorowi polisę ubezpieczenia OC, 

obejmującą osoby trzecie, na cały okres realizacji zadania. b. Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektów 

budowlanych, wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią integralną część 

umowy.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.00.00-8, 45.31.43.00-4, 45.31.51.00-9, 45.31.53.00-1, 

45.31.56.00-4, 45.31.57.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015. 

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

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 2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy 

wykonawca: a) wykaże co najmniej trzy zamówienia (wykonane w okresie pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadających 

rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. Część I: wykonanie trzech robót polegających na budowie 

lub przebudowie linii energetycznych NN i oświetlenia ulicznego oraz co najmniej 100 000,00 zł brutto każda - 

wg załącznika nr 4; Część II: wykonanie trzech robót polegających na budowie lub przebudowie linii 

energetycznych NN i oświetlenia ulicznego oraz co najmniej 20 000,00 zł brutto każda - wg załącznika nr 4; b) 



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 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 - wg załącznika nr 3. 

Osoby te muszą posiadać: - uprawnienia w zakresie wykonywanych robót tj.: uprawnienia budowlane 

kierownika budowy w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i 

telekomunikacyjnych. 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; 

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) 

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika nr 1; 2. 

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

załącznika nr 2; 3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 



społeczne - wg załącznika nr 5; 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg 

załącznika nr 6. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - zwiększony okres rekojmi - 5 

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 

Umowa zostanie zawarta na podstawie projektu 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 

Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski pokój 317. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2015 godzina 09:00, 

miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski punkt informacyjny. 

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

IV.4.17) 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii 

teletechnicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: RIM-191 P Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Branża energetyczna. Zakres robót 

budowlanych obejmuje przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z projektowaną 



przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim. Budowę linii oświetlenia ulicznego z przyłączem kablowym i 

złączem kablowo-pomiarowo-sterowniczym przy ulicy Zalesickiej. Inwestycja będzie przebiegała przez działki nr 21, 

39, 40 obr. 33, 34 11, 531 2, 5322, 571 obr. 34 i 249 obr.35 w Piotrkowie Trybunalskim. Wymienione działki nie są 

wpisane do Rejestru Zabytków. Inwestycja nie będzie miała złego wpływu na środowisko. Branża teletechniczna. 

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z rozbudową ulicy 

Zalesickiej - etap II, część I. Istniejące słupy drewniane ze szczudłami betonowymi kolidujące z projektowanym 

chodnikiem i ścieżką rowerową do demontażu. Wcześniej, zgodnie z lokalizacją pokazaną na rysunku Nr 1 projektu 

wykonawczego, między chodnikiem a granicą pasa drogowego, należy wybudować słupy typu SŻ 8,5 od T7 do T13. 

Istniejące linie kablowe przełożyć na wybudowaną podbudowę słupową. Roboty te powinny zostać wykonane w 

początkowej fazie budowy drogi.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.00.00-8, 45.31.46.00-4, 45.31.51.00-9, 45.31.53.00-1, 

45.31.56.00-4, 45.31.57.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. zwiększony okres rękojmi - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w 

ramach zadania pn. RIM-190 G Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem w Piotrkowie Trybunalskim. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 1.2. Zakres robót obejmuje: 

Przestawienie 4 stanowisk słupowych linii niskiego napięcia E-10,5/2,5 poza pas projektowanej jezdni. Przebudowę 

przyłącza kablowego n/n dla zasilania działki nr 448 - kabel YAKXS 4x35mm2 dł. 13m oraz wewnętrznej linii 

zasilającej kablem YKY5x25mm2 dł. 46m. Montaż rur dwudzielnych A/PS dł. 53m. Demontaż złącza kablowego ZKP-

1. Wymiana słupa linii napowietrznej nN Wymiana przyłącza napowietrznego na izolowane szt. 1. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.00.00-8, 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. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. zwiększony okres rekojmi - 5 

 


