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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.
Spacerowej w ramach zadania Rozbudowa u!. Rolniczej od torów

PKP do ul. Spacerowej i przebudowa uI. Spacerowej
Numer ogłoszenia: 113562 - 2016; data zamieszczenia: 06,05.2016

OGŁOSZENlE O ZAMOWlENlU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy:

B zamówienia publicznego

I zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakupóW (DsZ)

SEKCJA l: ZAMAW|AJACY

l, 1) NAZWA l ADRES: Miasto PiotrkóW Trybunalski , ul. PaSaż Rudowskiego 10, 97-300 PiotrkóW

Trybuna|ski, Woj. łódzkie, lel. 044 7327796, faks 044 7327798.

Adres strony internetowej zamawiającego: WWW,piotrkow,pl

l. 2) RoDZAJ zAMAWAJĄcEGo: Administracja samorządowa,

l1.1) oKREŚLENlE PRzEDMloTU zAMÓWENlA

l1.1.'l) Nazwa nadana zamóWieniu pżez zamawiaiącego: Budowa kanaliżacji sanitarnej W ul,

spacerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Rolniczej od torów pkp do ul, spacerowej i przebudowa

ul, Spacerowe1.

l1.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budow|ane.

l1.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa zadania: Budowa

kanalizacji sanitarnej W ulicy Spacerowej w ramach zadania Rozbudowa ul, Rolniczej od toróW PKP do

ul. spacerowej i pzebudowa ul, Spacerowe.j, Przedmiotem zamóWienia jest: Wykonanie Sieci kanalizacji

sanitarnej z pzyĘczami w pasie drogowym Zakres rzeczowy obejmuje: l, Budowa kanalizacji sanitarnej

z przyłączami w pasie drogowym: 1 kanał z rur PCV Dn 200 5,9 mm lite 7o2mb 2 kanał z rur PcV Dn16o

4,7 mm lite ,l6 kpl. 136,50mb 3 studzienka rewizyjna z kręgóW żelbetowych Dn 1,2 m 13 kpl ll. Roboty

towaźyszące (pż ygotowawcze, ziemne, inne zgodnie z Prolektem Technicznymi sTWioR) roboty

pomiarowe liniowe, rozebranie nawierz chni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni, zabezpieczenie

istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci, rozebranie ogrodzeń,.Wycinka

kolidujących dżew, odwodnienie Wykopu pżewierty - UWAGA odcinek sist do Ts33 pod ulicą Rolniczą

http:iózpO.ponal,uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:I13562&rok-20...2016-05-06
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Wykonaó przewiertem sterowanym. likwidacja pżepompowni ściekóW, Ponadto Wykonawca Wyłoniony W

drodze przetargu zobowiązany będzie do: zapewnienia pełne.i obsługi geodezyjnej z inwentaryzac.ią

powykonawczą Włącznie, na koszt własny, pokrycia kosztóW związanych z zajęcjem pasa drogowego,

oraz kosztóW związanych z opracowaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas budowy

przeprowadzenia prób szczelności Wykonanej sieci kanaIizacyjnej, itp. Pzeprowadzenie kamerą

inspekcyjną inspekcji Wszystkich Wykonanych kanałóW W granicy pasa drogowego po ich ułożeniu oraz

dodatkowo pż ed Wykonywaniem warstw bitumicznych, dołączenie raportu do dokumentóW odbiorowych

(koszt ułożenia kanałóW sanitarnych Wycenió Wraz z ceną ich podwójnej inspekcji). WYMAGAN|A

oGÓLNE WYKoNANlA RoBÓT: przed pżystąpieniem do pzetargu należy dokonać Wizji lokalnej

obiektu W miejscu realizacji zamóWienia Wszystkie roboty Winny być prowadzone zgodnie z Prawem

Budowlanym pżez osoby posiadające: uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej W

budownictwie o specjalności instalacyjnej W zakresie sieci Wodociągowych i kanaIizacyjnych o

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności drogowej

UWAGA ZamóWienie należy Wykonaó ściśle wg projektu, oraz Szczegółową specyfikacją Techniczną

Wykonania i odbioru robót Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadaó: Ceńyfikat na znak

bezpieczeństwa Wykazując, że zapewniono zgodnośó z kryteriami Właściwych pżepisóW i dokumentóW

technicznych. Deklarację zgodności Iub ceńyfikat zgodności z: Po|ską Normą lub, Aprobatą techniczną

W pżypadku WyrobóW, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są oblęte ceńyfikacją,

Likwidację przepompowni oraz Włączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskich Wykonać W

uzgodnieniu z PWiK, Całe wyposażenie przepompowni oraz ogrodzenie po demontażu pżez

Wykonawcę przekazaó protokolarnie PWK. Rozpoczęcie prac naIeży zgłosió do odpowiednich

jednostek - gestoróW sieci, celem poinformowania o W W robotach i czasie ich trwania. Podczas realizacji

robót M/ykonawca będzie pzestżegać pzepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z

RMBiPM BDz.U Nr. 13 z dnia 14.04.72waru^kiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania

ofeńy przetargowej jest zapoznanie się z dokumentac.ją techniczną dotyczącą prz edmiotowego

zamÓWienia, Przed pżystąpieniem do realizacji należy bezwzględnie zapoznaó sie z protokołem, opinią

ZUDP, Elementy z demontażu nie nadające się do ponownego montaży a także d rzewa i kżew z
Wycinki stanowią Własność \^Ą/konawcy, Zamawiający pżewiduje udzielenie zamóWienia

uzupełniającego, polegającego na budowie kanalizacji na odcinku od ulicy Małej do ul, Jerozolimskiej.

l1.1.5)

Ę przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

określenie pJzedmiotu oraz Wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

zamawiający pzewiduje Udzielenie zamóWienia uzupełniającego, polegającego na budowie

kanalizacji na odcinku od ulicy Małej do u|. Jerozolimskiej do Wysokości 50 proc. zamóWienia

podstawowego,

l1.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23,13,00-8.

http:i/bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:11356ż&tok:ż}...2016-05-06
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l1,1.7| czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

l1.1.8) cry dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej; nie.

|1.2) czAs TRWANlA ZAMÓWEN|A LUB TERM|N WYKoNANlA: Zakończenie: 30.09,2016.

ll1.1) WAD|UM

lnformacja na temat Wadium: Nie dotyczy.

x1.2|zALlczKl

ll1.3) WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY
SPEŁNlANlA TYCH WARUNKÓW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

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, -

niespełnlenie chociaźby jednego Warunku skutkowaó będzie Wyk|uczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofertę Wykonawcy Wyk|uczonego uznaje się za odrzuconą. ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawartych W

ofercie.

ll1.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

\Ą/vkaże co najmniej dwa zamóWienja o Wańości całkowitej co najmniej 25O 000,00 zł brutto

każda (Wykonane w okresie pięciu Iat pżed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy to W tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi

niniejszego zamóWienia, tj, obejmujące swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej -

wg załącznika nr  ;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: - pży 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 zawartych w ofercie.

ll1.3.3) Potenciał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie-show&pozycja=l13562&tok-20...2016-05-06
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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 odż uconą. ocena spełniania

powyższych 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

Pźedłoży Wykaz osób, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamóWienia Wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych pzez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. Klerownik budowy -

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej W budownictwie o specjalności:

instalacyjnej W zakresie sieci kanalizacyjnych i Wodociągowych. Kierownicy robót -

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej W budownictwie o specjalności: W

zakresie budowy dróg - wg załącznika nr 3. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych

WarunkóW: - plzy dokonaniu oceny spełniania WarunkóW zamawia.jący będzie się kierował

regułą: spełnia albo nie spełnia, - njespełnienie 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.

ll1.3.5) sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych WarunkóW: - pzy dokonaniu oceny

spełniania WarunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z
postępowania; ofeńę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odż uconą. ocena spełniania

powyższych warunków nastąpi na podstawie ośWiadczeń |ub dokumentóW zawańych W

ofercie.

ll1.4) lNFoRMAcJA o ośWlADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARczYc
WYKONAWCY W CELU POTWERDZENlA SPEŁNlANlA WARUNKÓW UDZ|AŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz N|EPoDLEGAN|A WYKLUGZEN|U NA PoDsTAWlE ART. 24 UsT. 1

USTAWY

ll1.4.1) 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:

hltp:llbzpO.portal,uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja-L13562&rok:20...2016-05-06
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Wykaz robót budowlanych wykonanych W okresie ostatnich pięciu lat pżed 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 wańości,

daty i miejsca Wykonania olaz 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 uczestnjczyó W WykonywaniU zamóWienia, W szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia iwykształcenia

niezbędnych do Wykonania zamóWienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

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;

aktua|ny odpis z właściwego rejestru lub z centralne.i ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymaga.|ą Wpisu do rejestru |ub ewidencji, W celu

wykazania braku podstaw do Wykluczenia W oparciu o ań. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, Wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesaęcy przed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofert;

aktualne zaśWiadczenie Właściwego naczeInika użędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkóW, lub zaśWiadczenie, że uzyskał pżewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstrzymanie W

całości Wykonania decyzji Właściwego organu - Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące pzed

upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie

zamóWienia albo składania ofeń;

aktualne zaśWiadczenie Właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, Iub potwierdzenie, że uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstżymanie W

całości Wykonania decyzji Właściwego organu - Wystawione nie Wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie

zamóWienia albo składanta ofeń;

ll1.4.3} Dokumenty podmiotóW zagranicznych

http:/ibzpO.porlal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja,=113562&rok-20...2016-05-06
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Po|skiej, przedkłada:

l|1.4.3.1) dokument Wystawiony W kĄu, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

. nie otwarto jego Iikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Wystawiony nie Wcześnie.i niż 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o

udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

, nie za|ega z uiszczaniem podatkóW, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub Wstrzymanie W całości wykonania decyzji Właściwego organu - Wystawiony nie

WczeŚniej niź 3 miesiące pzed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

. nie ozeczono 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;

ll1.4,3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, W zakresie określonym 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 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 wcześnie.i niż 6 miesięcy pżed 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 na|eżących do Ę samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 f. 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-I1,3562&tok:20...2016-05-06
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Kompletna ofeńa musi zawierać: ,l. Formulaż ofeńowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych

WarunkóW zamóWienia - Wg załącznika nr 1; 2. \^łpełnione kosztorysy ofeńowe. 3. ośWiadczenie o

niepod|eganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie ań, 24 ust 1 oaz ust 2 ustawy Pzp - wg

załącznika nr 2;4.Wkaz osób, które będą uczestniczyó W Wykonywaniu zamówienia wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a takźe zakresu Wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj, Kierownik budowy - uprawnienia do

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej W budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci

kanalizacyjnych iwodociągowych. Kierownjcy robót - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej W budownictwie o specjalności: W zakresie budowy dróg - wg załącznika nr 3. 5. \Ąkaz co

na.jmniej dwóch zamóWień o Wartości całkowitej co najmniej 250 000,00 zł brutto każda (wykonanych w

okresie pięciu lat pźed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to W tym okresie) odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamóWienia, tj,

obejmujące swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej - wg załącznika nr 4; 6. Dokumenty

potwierdzające, że roboty Wyszczególnione W załączniku nr 4 zostały Wykonane W sposób należyty oraz

Wskazujące, czy zostały Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budow|anej i prawidłowo ukończone; 7,

Aktualne zaśWiadczenie Właściwego naczelnika uzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZakładU

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RoIniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające

odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkóW, opłat oraz składek na ubezpieczenie

zdrowotne ispołeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał pżewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstżymanie w całości wykonania decyzji Właściwego organu,

Wystawione nie Wcześniej niż 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofert; 8. ośWiadczenie

wykonawcy o spełnianiu warunkóW udziału W postępowaniu - Wg załącznika nr 5; 9, Aktualny odpis z

Właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o działalności gospodarczej, ,leżeli odrębne

pzepisy Wymagają wpisu do rejestru 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 składania

oiert; 10. Jeźeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitą

Polskiej, zamiast dokumentóW, o których mowa W pkt. 9 składa dokument lub dokumenty, Wystawione W

kĄu, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwańo

jego |ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie ożeczono 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 Wstżymanie W całości Wykonania decyzji Właściwego organu. 11, 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. 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym

ośWiadczenie W którym określi się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed
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Właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kĘu mie.jsca zamieszkania osoby lub kraju, W którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub pżed notariuszem,

lV.1) TRYB UDzlELENlA zAMÓwerun

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

lv.2) KRYTERlA ocENY oFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z pzedmiotem zamóWienia:
,l - cena - 95

2-Ręko,jmia-5

lv.2.2|

! PrzeProwadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

lV.3) zMlANA UMoWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie któĘ dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunkóW zmian

umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do

S|WZ wzoze umowy par, 15,

lV.4) lNFoRMAGJE ADMlNlsTRACYJNE

lv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacia istotnych warunków
zamówienia: WWW, bip, piotrkow, pl

specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: urząd Mjasta

Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż KaIola Rudowskiego 1o 97-3o0 PiotrkóW Trybunalski pokój 3.17.

lv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:
23.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego
10 97-300 PiotrkóW Trybunalski Punkt lnformacyjny,

lV,4,5) Termin zviązania ofeńą: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ly.4.17| czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprżyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiei 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
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