
Piotrków Trybunalski, dnia 21.09.2009 r. 
 
SPZ.341-15-2-5/09 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
PASAŻ RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA: 
CPV 37535200-9, 37535210-2 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Dostawa i montaż urządzeń na istniejące place zabaw, w następujących rejonach miasta: ul. Wronia, 
Plac Niepodleglości, oś. Wyzwolenia, ul. Prusa, ul. Rzeczna i oś. Wierzeje. 
 

2. Zakres opracowania 
Zakres robót obejmie: 
Montaż urządzeń zabawowych z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 
W zakres prac wyposażeniowych placu wejdą następujące urządzenia: 

 
Plac zabaw na oś. Wyzwolenia 
• Zjeżdżalnia dł. ślizgu 98 cm – 1 szt.– jak na zdjęciu lub podobne 

 
Plac zabaw przy ul. Prusa 

• Zjeżdżalnia dł. Ślizgu 1,60 m – 1 szt.– jak na zdjęciu lub podobne 
 

 



• Kosz na śmieci – 1 szt. – jak na zdjęciu lub podobne 

 
• Ławka z oparciem – 1 szt. – jak na zdjęciu lub podobne 

 
 
Plac zabaw przy Placu Niepodleglości 

• Huśtawka z jednym siedziskiem dla maluchów – 1 szt.– jak na zdjęciu lub podobne 

 
 
 
Plac zabaw przy ul. Wroniej 

Zakres robót obejmie: 



Demontaż stołu do ping-ponga oraz przewiezienie go i zamontowanie na placu przy Pogotowiu 
Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalski ul. Wojska Polskiego 75. 

• Karuzela z kierownicą 

 
• Huśtawka z jednym siedziskiem dla maluchów – 1 szt.– jak na zdjęciu lub podobne 

 
• Huśtawka wagowa  - 1 szt. – jak na zdjęciu lub podobne 

 
Plac zabaw na oś. Wierzeje 

• Bujaczek – 2 szt. - jak na zdjęciu lub podobne 



 
 

Plac zabaw przy ul. Rzecznej  
Zakres robót obejmie: 
Demontaż starych urządzeń. 
Montaż urządzeń zabawowych z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 
 

• Huśtawka z dwoma siedziskami dla maluchów – 1 szt.– jak na zdjęciu lub podobne 

 
 

• Huśtawka wagowa  - 1 szt. – jak na zdjęciu lub podobne 

 
 

• Zjeżdżalnia dł. Ślizgu 1,60 m – 1 szt.– jak na zdjęciu lub podobne 



 
• Bujaczek – 1 szt. Jak na zdjęciu lub podobne 

 
• Karuzela z kierownicą 

 
Wszystkie urządzenia na placach zabaw powinny być wykonane z metalu. 
Przy zakupie należy bezwzględnie żądać od producentów odpowiednich atestów na 
poszczególne urządzenia. Wszelkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa na terenie skweru 
zostają ujęte w regulaminie. 
UWAGA: mocowanie oraz fundamentowanie wszystkich urządzeń, należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami dostawcy ujętymi w homologacji i atestach poszczególnych obiektów. 
Zaleca się aby dostawca urządzeń sam wykonał instalacji obiektów w terenie (warunek 
udzielenia gwarancji wykonawcy urządzeń). 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.  
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój 317 
Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy. 
 
 



OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu: 
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 
b)oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 6 
2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
a) Wykaz wykonanych min. 2 zamówień polegających na wyposażeniu placów zabaw w okresie 
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto każda – wg załącznika nr 4. 
b)Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac wskazanych w załączniku nr 4 
c) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zadania – wg załącznika nr 5. 
3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia.  
4) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień 
publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty:  

d)oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3; 
 

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. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 
na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania 
ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 30.09.2009 r. do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 30.09.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Data wysłania: 21.09.2009 r. Numer: 324768-2009 
 



PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Anna Wnuk, tel. 044 732-18-81 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ewa Filipczak, tel. 044 732-77-97  
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z 
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM 
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje. 
 


