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Adres strony internetowej, na której zamaWiający udoStępnia specyfikację Istotnych WarunkóW zamóWienia;

WWW.bip.piotrkow,pl

piotrków Trybunalski: Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Miedzianej
i Bazaltowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Numer ogłoszenia: 290380 - 2015; data zamieszczenla29.10.2015
oGŁoSZENlE o ZAMoWlENlU - roboty budowlane
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe,
ogłoszenie dotyczy:
P] zamówienia publicznego

!
!

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamiczne9o systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA

l:

ZAMAW|AJACY

l. 1) NAZWA

lADRES: Miasto

PiotrkóW Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-3oo PiotrkóW

Trybunalski, Woj, łódzkie, te|. 044 7327796, faks O44 7327798.

Adres strony internetowej zamawiającego: WWW,piotrkow,pl
l. 2)

RoDZAJ zAMAW|AJĄCEGo: Administracja samorządowa,

l1.1)

oKREŚLENlE PRzEDMloTU zAMÓWlENlA

l1.1.1)

Nazwa nadana zamóWieniu przez zamawiaiącego: Budowa kanalizacji sanitarnej

W ul.

lvliedzianej i Bazaltowej W Piotrkowie Trybunalskim,l1,1,2)

Rodzaj zamóWienia: roboty budoWlane.

l1,1,4)

OkreŚlenie Przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia1est

Budowa kanalizacji sanitarnej W ulicy Miedzianej i Bazaltowej W Piotrkowie Trybunalskim,
Zakres

ęeczowY obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworżeniem nawieżchni: lp
Rodzaj
materiału ilość1 Rura PCVDn2O0xS,9 lita- klasa s 84 m 2 Rura PcVDn160x4,7 litaklasa s 42m 3
TrÓjnik PCV200 160 kąt 45 -klasa S 5 szt 4 Łuk

PcV160 kąt 45 _klasa s 5 szt 5 studnia betonowa

prefabrykowana z betonu B-45 łączona na uszczelki gumowe
dn1o0o (s2) 1szt 6 Studnia betonowa
prefabrykowana z betonu B-45 łączona na uszczelki gumowe dn100o (s3)
1szt 7 Łupki z twardego
poliuretanu dn225x50 l=1m 6szt 8 Łupki z twardego poliuretanu dn225x5o
l=1m 6szt g Rura PCV Dn350
lita - klasa S 6m 10 Rura

PCV Dn250 lita - klasa S 6m 11 l\łanszeta gumowa 350 20o 1szt 12 Manszeta

gumowa 250 160 1szt 13 Nasuwki PCV Dn2o0 - klasa S 5 szt Roboty
towazyszące, pzygotowawcze,
ziemne, jnne. 1. wszystkie zewnętrzne strony wyrobów żelbetowych zabezpieczyć
antykorozyjne. 2,
Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, WyWóz gruzu na teren Wykonawcy,
Wykopy

wąskopż estrzenne o pionowych ścianach,w pełni umocnione 3, Roboty ziemne, pełna
wymiana gruntu

http:/,ibzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja-2903
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w pasach drogowych, róWnież W pzyszłych pasach drogowych zgodnie Z planem miejscowym, WyWóz
nadmiaru żiemi na teren Wykonawcy, pomiary zagęszczenia gruntu poMierdzone

pżez odpowiednie

laboratorium (minimum 8 pomiaróW),4, Demontaż iodtworżenie jezdni ulicy Miedzianej iBazaltowej
zgodnie z pro]ektem, 5. Przewieńy, rury osłonowe, 6. Rury ochronne dwudzielne, 7, odtwozenie
nawierzchni, krawężnikóW, chodnikóW, terenóW zielonych, iWjazdóW do stanu pieMotnego, a

W

pzypadku, gdy projekt drogowy pzewiduje inne niż dotychczasowe zagospodarowanie terenu doprowadzenie do Stanu proJektowanego, po pracach jak róWnież po używaniu ciężkiego sprzętu,

8.

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci. 9, odwodnienie
WykopóW,

1

0. W Wycenie robót uwzględnió koszly związane z Wykonaniem niezbędnych badań, prób

oraz inspekcji Wykonanych kanałóW kamerą Wizyjną itp 11. Zapewnienie obsługi geologiczne.j

i

kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz Wykonanie geodezyjnej inWentaryzacji

powykonawczej pzez uprawnionego geodetę, opracowanie dokumentacji powykonawczej

egzemplazach

W każdej branży, na koszt Własny, 12,

W4

Uzyskanie koniecznych zezwo|eń i uiszczenie

opłat u żaządcóW dróg na zajęcie pasa drogowego na czas robót, 13, Właściweoznakowanie dróg na

czas bUdowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie WykopóW

pżed dostępem osób tzecich, wykonanie przejśó dla pieszych, 14, Dostarczenie, zainstalowanie

i

obsługa Wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, śWiatła

ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp, niezbędne do ochrony robót, zapewniające
bezpieczeństwo pojazdóW i pieszych, 15. Zapewnienie dojśó do posesji, 16, \^/vkonanie koniecznych
badań Zagęszczenia gruntu celem odtworzenia

i

odbudowy nawierzchni drogowych zgodnie z PolSką

Normą: Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania

i

badania PN-s-o22o5 Wskaźniki

zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77 8931-12, Uwagi końcowe

1.

Wsze|kie roboiy

ziemne W pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywaó ręcznie pod nadzorem Właścicielauzbrojenia, 2.
Roboty ziemne należy Wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-22o5 - roboty Ziemne, Wymagania

i

badania, Urządzenia obce W pasie drogowym zlokalizowane są następujące urządzenia obce: 1.

PżyłączaWodociągowe, 2. Sieci Wodociągowe, 3, sieó elektroenergetyczna, 4. Sieć teletechniczna
Sieó gazowa. WYMAGANlA

5,

oGoLNE WYKoNAN|A RoBoT: Przed przystąpieniem do przetargu

należy dokonaĆ Wizji lokalnej W miejscu realizacji ZamóWienia Wszystkie roboty Winny byó prowadzone

zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające: uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie o specjalności:konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowy dróg,
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych. Aktualne zaświadczenia z okręgowej

lzby lnżynieróW. UWAGA ZamóWienie należy Wykonać ściślewg pro]ektóW budowlanych,
wykonawczych

i

specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru Robót, które stanowią integra|ną część

umowy. Wszystkie materiały uźyte do budowy muszą posiadać: Ceńyfikat na Znak bezpieczeńsiwa
wykazując, że zapewniono zgodnośó z kryteriami właściwychprzepisów

i

dokumentów technicznych,

Deklarację zgodności Iub certyfikat zgodnościz: Polską Normą, Normą Europejską lub Aprobatą

hĘ:/ĄzpO.poftal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie-show&pozycja-2903
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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 olaz załączonąinformację o

Wyrobie, Konkolijakości materiałóW iWykonywanych robót (powołanych W projektach lub róWnoważnych
o nie gorszych parametrach) dokonują W imieniu Zamawiającego inspektoży nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z pzepisami ustawy prawo budowlane, specyfikacjami technicznymi. Rozpoczęcie prac należy

zgłosić do odpowiednich jednostek - gestoróW sieci, celem poinformowania o MW robotach

i

czasie ich

trwania, Włączenie kanału sanitarnego do sieci miejskiej wykonać W uzgodnieniu z PW|K, ewentua|ne
koszty pokryWa Wykonawca robót, Podczas realizacji robót Wykonawca będzie pżestrzegaó prŻepisów

dotyczących bezpieczeństwa

i

higieny pracy zgodnie z rozpoządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 6

lutego 2003

r. W

U.z2003

Nr47, poz, poz.401\_ Warunkiem koniecznym dla prawidłowego pżygotowania oferty

r.

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.

pzetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą pzedmiotowego ZamóWienia
oraz Specyfikacjami Technicznymi \Ą/ykonania i odbioru Robót, Warunkiem ubiegania się o zamóWienie
jest konieczność przedstawienia Wykazu Wykonanych

W

ciągu pięciu lat pźed dniem Wszczęcia

postępowania o udzielenie zamóWienia, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy to W tym

okresie, co najmniej tzech zamóWień odpowiadających zakresowi izłożonościporóWnywalnej Z
przedmiotem niniejszego zamóWienia wlaz z referencjami o Wartości całkowitej co najmniej 60 000,00 zł
brutto każda, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Termin rea|izacji

ZamóWienia: do dnia 15.12.2015r. W zakres przedmiotu zamóWienia Wchodzi także: Wykonawca
odpowiada za ochronę instalacji na powiezchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielamitych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu

pzez Zamawiającego

WłaŚciwe oznaczenie izabezpieczenie

W ramach planu ich lokalizacji,

Wykonawca zapewni

pźed uszkodzeniem tych instalacji , użądzeń W czasie tMania

budowy, \^lykonawca zobowiązany jest umieśció W swoim harmonogramie rezeMę czasową d|a

wszelkiego rodzaju robót, kióre mają byó wykonane w zakresie pżełożeniainstalacji i uęądzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru iwładze lokalne o zamiaże
rozpoczęcia robót, o fakcie pzypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie
powiadomi inspektora nadzorU i zainteresowane

Wła dze

oruz będzie z nimi współpracował dostarczając

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane pżez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i użądzeń podziemnych
wykazanych

W dokumentach

pżekazanych mu pzez Zamawiającego. UWAGA: \^/ykonawca jest

zobowiązany przed zawarciem umowy do pżedstawienia zamawiającemu: harmonogramu ż eczowofinansowego realizacji robót do akceptacji. możliwośó uzyskania dofinansowania z wojewódzkiego
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi na roboty w zakresie kanalizacji

htrp,.lkzpj.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja-2903
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deszczowej ośWiadczenia o wykonywaniu robót siłami własnymi lub z udziałem podwykonawcóW,
których odpowiednie dokumenty powinna zawierać ofeńa.,
l1.1,5)

!

Przewiduje się udzielenie zamóWień uzupełniających

określenie pżedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
l1.1.6)

Wspólny słownik zamóWień (cPV): 45.23-13.00-8,

l1,1,7|

czy dopuszcza się złożenieofeńy częściowej: nie,

l1.1.8)

Czy dopuszcza się złożenieofeńy wariantowej: nie,

l1.2)

czAs TRWAN|A zAMÓWlENlA LUB TERMlN WYKoNANlA:

Zakończenie.. 15.12.2o15.

lll.,l)WAD|UM
lnformacja na temat wadium: Nie dotyczy
|l1.2)

zALlczKl

ll1.3}

WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY

SPEŁNlANlA TYCH WARUNKÓW
lll. 3.1} uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności, jeżeli pżepi§y
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarUnkóW: - przy dokonaniu oceny
spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, niespełnienie chociażby jednego warunku skutkowaó będzie wykluczeniem wykonawcy z
postępowania: ofeńę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW ZaWańych

W

ofercie.
ll1.3.2)

Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku
wykaże co najmniej trzy roboty budowlane w ciągu ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres
prowadzenia działalnościgospodarczej jest krótszy, to w tym okresie), polegające na budowie

sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o Wartości 60 000,00 zł brutto każda - Wg
załącznika ff 4. załączy dokumenty czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i

prawidłowo

ukończone. sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - pży dokonaniu
oceny spełniania WarunkÓW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia,

-

niespełnienie chociażby jednego warunku skutkowaó będzie wykluczeniem wykonawcy z

http:/,6zpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie-show&pozycja:2903
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postępowania; ofeńę Wykonawcy Wyk|uczonego uznaje się za odrzuconą, ocena spełniania
powyżSzych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentów zawartych W
ofercie.
ll1.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku
Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - plzy dokonaniu oceny
spełniania WarunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, niespełnienie chociażby jednego Warunku Skutkowaó będzie Wykluczeniem wykonawcy z
postępowania; ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą, ocena spełniania

powyźszych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentów zawańych

W

ofercie,
ll1.3.4)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku
Wymagane uprawnienia

W

Zakresie Wykonywanych robót tj. Kierownik Budowy - osoba

posiadająca uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi

W

specjalności

instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, Wentylacyjnych gazowych,
Wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 19g4l

Prawo budowlane (Dz.U.z2010 r., Nr 243 pozj623 tekst jednolity) iRozporządzenie lvlinistra
Transpońu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
technicznych

W budownictwie (Dz.U.

W sprawie

samodzielnych funkcji

z 2006 r,, Nr 83, poz. 578 z póżn_ zm.). Kierownik robót

drogowych - uprawnienia do Wykonywania samodzie|nych funkcji W budoWnictwie bez

ograniczeń

W

specjalności konstrukcyjno-budowlane.i

W

zakresie budowy dróg, zgodnie z

ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z2O1o r., Nr 243 poz,1623 tekst
jednolity) i Rozporządzenie Ministra Transpońu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych

W budownictwie (Dz-U.

z 2006 r., Nr 83, poz. 578

z pózn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w stosownej specjalności lub równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały Wydane na podstawie Wcześniej obowiązujących

pzepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie -Wg
zalącznika nr 5, 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 postępowaniaj ofeńę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów
zawańych

W ofercie,

ll1.3.5) sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:2903
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Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - pzy dokonaniu oceny
spełniania Warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia a|bo 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 zawańych

W

ofercie.
ll1.4)

lNFoRMAGJA o oŚWlADczENlAcH LUB DoKUMENTAcH, JAKlE MAJĄ DosTARczYc

WYKONAWCY W CELU POTW|ERDZENlA SPEŁNlANlA WARUNKÓW UDZ|AŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz NlEPoDLEGANlA WYKLUczENlu NA PoDsTAWlE ART. 24 UsT.

1

USTAWY
|11,4.1)

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 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 ofeń albo WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalnościjest krótszy - W tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju iwartości,

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 ucżestniczyć W

Wykonywaniu zamóWienia,

W

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontro|ę jakości Iub kierowanie robotami budowlanymi,

Wraz

z

i Wykształcenia
pżez nle czynności,

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dośWiadczenia

niezbędnych do Wykonania zamóWienia, a także zakresu wykonywanych
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
ll1.4,2) W

zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust, 1 ustawy,

należy przedłożyć:

.

ośWiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

'

aktualny odpis

z

Właściwegorejestru 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 ań, 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 a|bo składania ofert;

ll1.4.3) Dokumenty podmiotóW

zagranicznych

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:2903

80&roF20... 20t5-10-2g
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, prżedkłada:
ll1.4.3.,t )

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 ofeń;

.

nie zalega z uiszczaniem podatkóW, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo

że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatnościlub Wstrzymanie W całościwykonania decyzji Właściwegoorganu - Wystawiony nie
Wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału
W postępowaniu o udżielenie zamówienia albo składania ofeń,

.

nie ożeczono Wobec niego zakazu ubiegania się o zamóWienie

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o

-

Wystawiony nie Wcześniej niż 6

dopuSzczenie

do

udziału

W

postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;
ll1.4.3.2)

zaśWiadczenie Właściwegoorganu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby,

któĘ

dokumenty dotyczą, w zakresie okreś|onym W ań, 24 ust, 1 pkt 4-8 -

Wystawione nie Wcześniej niż 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania WnioskóW

o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

,

zaświadczenie właściwegoorganu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania a|bo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie okreś|onym W art, 24 ust, 1 pkt 1o

-11 Ustawy - Wystawione nie Wcześniejniż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania
WnioskÓW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofeń.
ll1,4.4) 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;
ll1.6)

lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1.4) albo W pkt ll1.5)

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:2903

80&rok-20... 20I5-I0-2g
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1) kompletna ofeńa musi zawieraó,.1,

istotnych WarunkóW zamóWienia

_

Formulaż ofeńowy według wzoru zawańego w specyfikacji

Wg Załącznika nr 1. 2, stosowne pełnomocnictwo(a)

_

W przypadku,

gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednioze złożonegow ofercie odpisu z
Właściwegorejestru albo zaśWiadczenia o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej (należy

załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez noiariusza). 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 pubIicznego. 4. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu WarunkóW
udziału w postępowaniu

_

wg załącznika nr 2. 5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z

postępowania na podsiawie ań, 24 ust

1

oraz ust 2 ustawy Pzp _ Wg załącznika nr 3. 6. Wykaze co

najmniej dwie roboty budowlane w ciągu ostatnich pięciu lat (a jeże|i okres prowadzenia działalnoŚci
gospodarcze.i jesi krótszy, to W tym okres;e), polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub
Sanitarnej o Wańości 60 o0o,oo zł brutto każda - Wg załącznika n( 4, załączY dokumenty czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czyzostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 7, vvykaz osób, które będą uczestniczyc w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na iemat uprawnienia w zakresie wykonywanych robót tj, Kierownik
Budowy - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instaIacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
Wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (Dz_U. z 2010 r,, Nr 243 poz.1623 tekst jednolity) i Rozpożądzenie Ministra Transportu

i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r, W sprawie samodzielnych fUnkcji technicznych W budownictwie
(Dz.U. z2006 r., Nr 83, poz, 578 z póżn. zm,), Kierownik robót drogowych - uprawnjenia do

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjaIności konstrukcyjnobudowlanej W zakresie budowy dróg, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz,U, z
2o1o r., Nr 243 poz.1623 tekst jednolity) i Rozpoządzenie Ministra Transpońu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie (Dz.U, z 2006 r-, Nr 83,

poz.578 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi

W Stosownej

specjalności lub równoważne

uprawnienia budowlane, które zostały Wydane na podstawie Wcześniej obowiązujących przepisóW, a
które uprawniają do pełnienia tych funkcji W odpowiednim zakresie -Wg załącznika nr 5. 8. ośWiadczenie

wykonawcy o niezaleganiu z opacaniem podatkóW oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne
społeczne _ Wg załącznika nr 6, 9. Aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji

i

i

informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do rąestru lub
ewidencji, W celu Wykazania braku podstaw do Wykluczenia W oparciu o ań, 24 ust, 1 pkt. 2 ustawy,
Wystawionego nie Wcześniej niż 6 miesięcy pżed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie
do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składanie ofert, 10. Jeże|i Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite.| Polskiej, zamiast dokumentóW, o

http://bzpO.pońal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:2903 80&rok:20... ż0l5-10-29

Strona 9 z 10

których mowa w pkt. 9 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkan ja, stwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości,b) nie ożeczono Wobec niego zakazu ubiegania się o zamóWienie, c) nie zalega z

uiszczaniem podatkóW, opłat |ub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał

pżewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie
W

całościWykonania decyzji Właściwegoorganu.

1

1, Jeżeli W kraju pochodzenia osoby lub W kraju, W

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie Wydaje się dokumentóW, o których mowa
W pkt, 9 zastępUje się je dokumentem zawierającym ośWiadczenie

złożoneprzed notariUszem,

właściwymorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju,

W którym Wykonawca ma

siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

SEKCJA lV: PROCEDURA
lv.l) TRYB UDzlELENlA zAMÓweHle
lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
lV.2) KRYTERlA

ocENY oFERT

lv.2.,t) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1-Cena-95
2 - okres rękojmi - 5

lv.2.2)

!

przeprowadzona będzie aukcja elekt]oniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

lV.3)

zMlANA UMoWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
umowa na realizację żamówienia zostanie zawańa na warunkach wymienionych w załączonym do
S|WZ Wzoze umowy par,17,
lV.4)

lNFoRMACJE ADMlNlSTRAGYJNE

lv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia:

WWW, bip,

piotrkow, pl

specyfikacię istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: urząd Miasta
Piotrkowa TrybunaIskiego Pasaż Rudowskiego

1

o 97-30o PiotrkóW Trybunalski pok.3.17,

lv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:
13.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10 97300 PiotrkóW Trybunalski Punkt lnformacyjny,
lV.4.5) Termin związania ofertą: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu Składania ofert).

http:/ibzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:2903 80&rok:20... 20I5-10-2g
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lY,4.'l7| Czy pnewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

niepJzyznania środkóW pochodzących z budżetu Unii Eu.opejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środkóW z pomocy udzielonej pzez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Kóre miały być p]żeznaczone na sfinansowanie całości
lub częścizamówienia: nie

http://bzpO.portal.uzp.gov.pVindex.php?ogloszenie:show&pozycja:2903

80&rok:20... 20l5-I0-29

