
                                     
 

 Piotrków Trybunalski, 19.05.2008. 
SPZ.01140-18-…./08 

Referat Kultury, Sportu i Promocji 
Miasta w Urzędzie Miasta  

w Piotrkowie Trybunalskim 
 

 Referat Zamówień Publicznych tut. Urzędu uprzejmie informuje, Ŝe została wszczęta następująca 
procedura przetargowa. Proszę o umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
ZAMAWIAJĄCY: 
URZĄD MIASTA  
PASAś RUDOWSKIEGO 10  
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
 
Przedmiotem zamówienia jest: budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Działkowej 6 w 
Piotrkowie Trybunalskim, na działce o numerze ewidencyjnym 162/23, obręb 20  
w ramach zadania ujętego w budŜecie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2008 rok 
pn.:„Budowa placów gier i zabaw oraz skwerów miejskich” i „DoposaŜenie placów gier i zabaw”  
 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45112723-9 
Zakres rzeczowy obejmuje : 
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie placu zabaw przy 
ulicy Działkowej 6 znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 162/23, obręb 20 wg 
zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę, 
zainstalowanie urządzeń na placu zabaw. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia: 4 MIESIĄCE OD DNIA PODPISANIA UMOWY. 

 
AUKCJA ELEKTRONICZNA:  
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
OFERTY WARIANTOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TRYB: 
Przetarg nieograniczony. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pokój nr 317,  
cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta przy osobistym odbiorze SIWZ lub na wniosek Wykonawcy za zaliczeniem 
pocztowym lub bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 
1)  Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne  
i społeczne. 

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie prace odpowiadające rodzajem  
i zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: Wykonawca musi wykazać, iŜ zaprojektował, wykonał  
i wyposaŜył min. 2 place zabaw, o łącznej wartości kaŜdego zamówienia min. 55.000 zł brutto: 



 
 
b) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich 
czynności, tj.: wszystkie roboty winny być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz aktualny wpis do Okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani  
są przedłoŜyć następujące dokumenty: 

a) wykaz wykonanych dwóch zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. W celu potwierdzenia, iŜ zamówienia zostały 
wykonane naleŜycie naleŜy dołączyć protokoły odbioru końcowego robot lub referencje. 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te 
osoby wymaganych uprawnień. 

3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. W celu 

potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty: 
a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 44 w związku z art. 24 ust 1 oraz ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełnianiu warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”, 
• niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje 

się za odrzuconą. 
Ocena spełniania powyŜszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawcę, który w określonym 
terminie nie złoŜył oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złoŜyli dokumenty zawierające 
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym  terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu wyznaczonym 
przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. .Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach 
określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień  publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą. 

 
WADIUM: Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 
 
KRYTERIA OCENY OFERT:  CENA – 100% 
                                                   
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 10.06.2008. do godz. 9.00 
Otwarcie ofert w dniu 10.06.2008. o godz. 10:30, pok. nr 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni 
 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Numer: 104575-2008; data zamieszczenia: 19.05.2008 godz. 09:25 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
Marek Krawczyński – tel. 044 732-77-83, ul. PasaŜ Rudowskiego 10 pok. nr  309, Piotrków Trybunalski, 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Iwona Urbańczyk -  tel. 044 732-77-97 ul. PasaŜ Rudowskiego 10 pok. nr  317, Piotrków Trybunalski. 

 


