
                                     
 
 
 

Piotrków Trybunalski, 24.09.2008. 
SPZ.341-15-5-5/08 

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:  

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia mini placu zabaw zlokalizowanego przy  
ul. Słowackiego 43 – Niecałej 29 w Piotrkowie Trybunalskim 

 
Zakres rzeczowy obejmuje : 
Zakresem opracowania objęto fragment terenu o: 

• powierzchni placów zabaw: 115,00 m2, 
• powierzchni placu do gier:45,00 m2 

W zakres prac wyposaŜeniowych placu wejdą następujące urządzenia: 
• piaskownica typowa o wym. 3,00 m x 3,00 m – 1 szt. 
• Huśtawki wagowe o długości 2,00 m – 2 szt. (nr katalogowy Z 200 - zdjęcie) 
• Huśtawka o długości 2,00 m – 1 szt. (nr katalogowy Z 150 - zdjęcie) 
• Drabinki zestaw 3 – elementowy – 1 szt. (nr katalogowy S 443 - zdjęcie) 
• DrąŜek trójramienny – 1 szt. (nr katalogowy S 430 - zdjęcie) 
• Drabinka – przeplotnia – 1 szt. (nr katalogowy Z 417 a - zdjęcie) 
• DrąŜek schodkowy metalowy – 1 szt. (nr katalogowy Z 429c - zdjęcie) 
• Stoły betonowe – 2 szt. z siedziskami 
• Ławki parkowe – 10 szt.  
• Kosze na śmieci – min. 6 szt. (nr katalogowy K 200 - zdjęcie) 
• Regulamin skweru – 2 szt. (nr katalogowy Z 950 - zdjęcie) ustawiony przy wejściu od strony ul. Słowackiego. 

Niniejsze opracowanie nie wyklucza doboru innego wyposaŜenia niŜ zaproponowane w projekcie. 
Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń naleŜy traktować jako propozycję pamiętając o odpowiednich odległościach 
miedzy nimi. 
Odległości takie zostały opisane w katalogach. WyposaŜenie posiada według zapewnień producenta odpowiednie atesty i 
homologacje. 
Przy zakupie naleŜy bezwzględnie Ŝądać od producentów odpowiednich atestów na poszczególne urządzenia. 
Wszelkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa na terenie skweru zostają ujęte  
w regulaminie, który zostanie umocowany przy głównym wejściu tj. od strony  
ul. Słowackiego. 
UWAGA: mocowanie oraz fundamentowanie wszystkich urządzeń, naleŜy 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) 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadaniu krajowej oceny wiarygodności kredytowej (ratingu)  Miasta 
Piotrków Trybunalski oraz wykonywanie nadzoru nad ratingiem. 
Zamówienie obejmuje w szczególności: 

a) nadanie krajowej oceny wiarygodności kredytowej Miasta Piotrków Trybunalski zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie standardami, po przeprowadzeniu niezbędnych analiz, 

b) wykonywanie nadzoru nad ratingiem w okresie jego trwania, 
c) sporządzenie pisemnego uzasadnienia (raportu) do przyznanej oceny,  
d) podanie wyniku ratingu wraz z jego uzasadnieniem do publicznej wiadomości we własnych publikacjach 

Wykonawcy (w formie drukowanej i elektronicznej) i w serwisach informacji, 
e) opracowanie raportu kredytowego. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :  
Termin realizacji zamówienia: – 1 miesiąc od 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) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 
2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
3) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W celu 

potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty:  
a) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat 
     i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 3 

4) Nie podlegać 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. 24 ust 1 oraz ust. 2 

ustawy Pzp. - wg załącznik nr 4; 
 
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 02.10.2008. do godz. 9.00 
Otwarcie ofert w dniu 02.10.2008. o godz. 10:00, pok. nr 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni 
 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Numer: 233017-2008; data zamieszczenia: 24.09.2008 godz. 10:50 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ: 

 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Marek Krawczyński,  
tel. 044 732-77-83,  PasaŜ Rudowskiego 10, pok. nr 309 b, Piotrków Trybunalski. 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Izabela Smolarczyk  
tel. 044 732-77-97, PasaŜ K. Rudowskiego 10, pok. nr 317, Piotrków Trybunalski. 

 
 
 

 


