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Piotrków Trybunalski: Rozbudowa i przebudowa istniejącego 
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Trybunalskim - etap II i III 
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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: Rozbudowa i przebudowa istniejącego 

budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim - etap II i III. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa i 

przebudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie 

Trybunalskim - etap II i III Przebudowa istniejącego budynku piętrowego: Wyburzenie, 

zaznaczonych na rysunkach rzutów ,trzech ścian działowych parteru i piętra, zamurowanie, 

zaznaczonych na rysunkach, otworu okiennego piętra i otworów drzwiowych wymurowanie nowej , 

zaznaczonej na rysunku, ściany działowej, w poziomie piętra, poszerzenie przejścia w parterze, ze 

100cm na 150, wykonanie bruzd 15cm i wykonanie nowego nadproża, 2[140, dł180cm, poszerzenie 

przejścia w parterze z 90 na 120 cm, wykonanie bruzd 15cm i wykonanie nowego nadproża, 2[140, 

dł.150cm, wykonanie bruzdy, wstawienie nadproża, 3[140 dł. 120cm oraz wykonanie otworu 

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


drzwiowego 100/ 210 cm w ścianie południowej budynku, na poziomie piętra, aby połączyć budynek 

z nowoprojektowana klatka schodową. Nadproża uzupełnić zaprawą cement-wap. M8, wyburzenie 

istniejącej schodów żelbetowych, parter/ piętro, szer. biegu 2,80m, wys. 2,83, uzupełnień 

istniejących i powstałych w trakcie prac przebudowy, ubytków ścian, podłóg, sufitów, odświeżenie 

malatury ścian (skrobanie ścian i sufitów, zmycie ścian i sufitów, gruntowanie ścian i sufitów), 

sufitów pomieszczeń, likwidacja istniejących i montaż nowych drzwi w poziomie parteru, o 

odporności pożarowej EI30. Montaż drzwi o odporności pożarowej EI30 na piętrze. Winda dla osób 

niepełnosprawnych. Szyb w konstrukcji samonośnej, winda z siłownikiem bocznym, oraz 

maszynownią prefabrykowaną poza szybem. Minimalne wymiary kabiny 110 x 140 cm, szerokość 

drzwi 0,9 m. Napęd windy hydrauliczny. Drzwi teleskopowe szer. 90 cm. Wyposażenie kabiny w 

poręcze umieszczone na wysokości 90cm, oraz tablicę przyzywową, dodatkowym oznakowaniem 

dla osób niedowidzących i informacją głosową. Minimalna głębokość podszybia 15-45cm, wysokość 

nadszybia 260- 275cm. Przestrzeń przeznaczona na umieszczenie szybu windy aktualnie o 

wymiarach max 135 cm x196 cm. Możliwość powiększenia szerokości do 155 cm (szyb 155x175 

cm) poprzez likwidację schodów wejściowych na strych. Konstrukcja, wymiary, sposób montażu 

windy a także detale poszczególnych elementów wg rysunków wybranego producenta. Wyburzenie 

jednego biegu schodów prowadzących na strych, szer. 76cm, wysokości ok. 1,70cm, Montaż 

schodów gotowych , metalowych, szerokość biegu 55cm, wysokość 1,70, 9 x stopnie 50x24cm 

wykonanych z : belki nośne blacha płaska o wymiarach ok.300/10 , stopnie typu Giro (kratownica) 

MW 9 wielkość oczka 30x30 z brzegiem antypoślizgowym (SAK), balustrada o wysokości 1,10m, , 

części stalowe cynkowane, zabezpieczone farbą przeciwkorozyjną. W ramach przebudowy 

budynku projektuje się również: odsłonięcie, oczyszczenie, izolacja przeciwwilgociową i ocieplenie 

ścian fundamentowych, styropian 8cm EPS 100. Likwidację oraz wykonanie nowego, zgodne z 

warunkami/ normami technicznymi oraz zgodnie ze sztuka budowlaną ocieplenia (również ścian 

fundamentowych), płytami styropianu EPS 70 o grubości15cm/ (tylko w budynku istniejącym 

piętrowym) ,ściany północnej, wschodniej, części ściany południowej ściana zachodnia ocieplona 

wełną mineralną o gr 15cm ,wymianę zużytych okien drewnianych budynku na okna PCV o 

współczynniku przenikania ciepła min. U= 1,3 W/m2K (8 okien 185x145cm z podziałem jak 

istniejące patrz zdjęcia w opisie termomodernizacji, oba skrzydła otwierane, mniejsze skrzydło 

dodatkowo z funkcja uchylania), wykonać ocieplenie połaci dachowych kolejno: wełną mineralną 

gr.16cm ułożona między krokwiami, paro izolację folią polietylenową oraz warstwę wełny mineralnej 

gr.5cm miedzy elementami rusztu stalowego, następnie płyty GKF 1,25 mocowane na ruszcie 

stalowym. Likwidacja istniejących i wykonanie nowych warstw posadzki nad stropem poddasza 

oraz wykonać kolejno na płycie stropowej: izolację z warstw styropianu EPS 4 cm, wylewkę 

wyrównującą na siatce metalowej 5cm. Wykonać obudowę wszystkich innych elementów 



drewnianych strychu płytami GKF 1,25. Przykrycie dachu blachodachówką, ułożenie pośrednio, 

poprzez łaty, kontr łaty na istniejącym dachu pokrytym papą, forma i kolor materiału jak w budynku 

nowoprojektowanym. Wykonanie nowych wypraw ścian zewnętrznych, silikonowych ,wg rozwiązań 

systemowych, na kondygnacji przyziemia wzmocnione dodatkową warstwą siatki, w stonowanej 

kolorystyce i podziałach. Dodatkowo w wycenie należy oprócz projektu wycenić wykonanie wypraw 

silikonowych (z czyszczeniem i gruntowaniem) części elewacji południowej budynku części 

rozbudowanej (Rys.A3). Wymiana rur, rynien spustowych i obróbek blacharskich, kolorystyka j.w. 

Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych i wysięgników na elewacji. UWAGA: Wszelkie 

wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby należy rozumieć, jako określenie 

wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Projektant dopuszcza 

wykonanie prac innymi materiałami z zastrzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością i standardem 

od przyjętych w kosztorysie oraz dokumentacji projektowej. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 

WYKONANIA ROBÓT: a) Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem 

Budowlanym: * przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 

w budownictwie o specjalności: - Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. b) Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie 

się z warunkami terenowymi realizacji robót. c) Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu 

technicznego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. d) Roboty prowadzone będą na 

czynnym obiekcie. e) 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 lub, 

Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją. f)W kalkulacji ceny uwzględnić wykonanie w 4 (czterech) egzemplarzach: - 

dokumentacji powykonawczej, - map inwentaryzacyjnych, - protokołów badań i sprawdzeń, 

Powyższe dokumenty powinny być przekazane Zamawiającemu celem sprawdzenia nie później niż 

na 7 dni przed planowanym odbiorem całości zadania. g) W kalkulacji ceny należy uwzględnić 

dostawę i montaż 10 budek lęgowych dla ptaków. h) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia 

z materiałów własnych w tym prądu i wody. i) Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy lub 

równoważny , co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż 

opisywanym w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co 

najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje 

się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest 

wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w 

dokumentacji technicznej. Zgodę na zmianę w zastosowanych materiałach należy uzyskać przed 



wbudowaniem - potwierdzoną przez inspektora nadzoru. Wszystkie materiały użyte do wykonania 

robót mają być w I gatunku.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.00-9, 45.31.00.00-3. 

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: 15.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

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 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) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. - 3 roboty 

ogólnobudowlane (budowa, przebudowa, remont - wg ustawy Prawo budowlane Art. 3 pkt 

6, 7a, 8) budynków o wartości 200 000,00 zł 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.3.3) 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 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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 posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie o specjalności: - Uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 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.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 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.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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) Kompletna oferta musi zawierać: 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. 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 posiadające uprawnienia do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 4. Wykaz co najmniej 

trzech zamówień (wykonanych 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. - 3 roboty ogólnobudowlane (budowa, przebudowa, remont 

- wg ustawy Prawo budowlane Art. 3 pkt 6, 7a, 8) budynków o wartości 200 000,00zł każda - wg 

załącznika nr 4; 5. 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; 6. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5; 7. Oświadczenie 

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6. 7. 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 

pkt. 7 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. 9. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w 

którym określi się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 



odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

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 - Rękojmia - 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 na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do 

SIWZ wzorze umowy § 17. 

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 pok. 317. 

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

24.06.2015 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 

 

 


