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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA  
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: 
1.Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa, montaż wraz z odbiorem przez UDT oraz obsługę serwisową dźwigu platformowego 
wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branżach ogólnobudowlanej, instalacji 
centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: „Budowa windy dla 
niepełnosprawnych w budynku Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 w Piotrkowie 
Trybunalskim.” 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 42416100-6, 45313100-5, 45331100-7, 45310000-3, 
45000000-7 

1. Prace przygotowawcze – zabezpieczenie obszaru planowanych robót budowlanych, 
2. Roboty rozbiórkowe – wyburzenie fragmentu ścian zewnętrznych, wewnętrznych i stropu 

parteru, 
3. Roboty ziemne – wykopy fundamentowe, 
4. Wykonywanie podciągów stalowych oraz montaż nadproży prefabrykowanych, 
5. Roboty murowe – uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów, 
6. Montaż ścianek działowych z płyt GK na ruszcie stalowym, 
7. Roboty tynkarskie, 
8. Roboty malarskie, 
9. Roboty betonowe – wylewka betonowa i uzupełnienie podłoży, 
10. Roboty posadzkarskie – posadzki z płytek z kamieni sztucznych, 
11. Roboty blacharskie – obróbki  blacharskie  z blachy powlekanej, 
12. Roboty w zakresie instalacji elektrycznej, 
13.  Roboty w zakresie instalacji sanitarnych ( c.o.) 
14. Roboty wykończeniowe, 
15. Dostawa i montaż wraz z odbiorem technicznym  przez Urząd Dozoru Technicznego platformy 

pionowej przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych, o następujących 
parametrach technicznych : 

- napęd hydrauliczny, 
- udźwig – 300 kg lub 4 osoby, 
- prędkość jazdy – 0,15 m/s, 
- wysokość podnoszenia – 3,0 m,  
- ilość przystanków – 2, 
- ilość dojść – 2, 
- sterowanie – za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły, 
- konstrukcja – samonośna zamknięta’ 
- drzwi szybowe – wychylne, stalowe galwanizowane, jednoskrzydłowe, całkowicie 

przeszklone, o wymiarach 900 x 2000 mm, malowane na kolor RAL  wg projektu 
budowlanego 

- obudowa szybu – z paneli szklanych ze szkła bezpiecznego w ramie konstrukcji 
samonośnej, górne przykrycie szybu odporne na działanie warunków 
atmosferycznych, 

- powierzchnia platformy dźwigu w konstrukcji stalowej – 1100 x 1430 mm, 
- zewnętrzny wymiar szybu dźwigowego o konstrukcji stalowej, samonośnej – 1450 x 

1600 mm, 
- podszybie  - wg  projektu budowlanego, 
- platforma bez kabiny,  
- automatyczny awaryjny zjazd po zaniku napięcia, 
- oświetlenie – na panelu przednim, 
- zasilanie napędu – 230 V, 



- moc silnika – 1,5 kW, 
- minimalna głębokość podszybia – 14 cm, będzie ono wykonane na dolnym 

przystanku, wymiary podszybia muszą być 5 cm większe niż zewnętrzne wymiary 
ramy. 

16. Serwis gwarancyjny  dźwigu platformowego w okresie 3 lat od daty wydania urządzenia do 
użytkowania. 

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

- przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej w budynku Krytej Pływalni w 
Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzackiej 106, 

- wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym, 

- szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
techniczną  

- wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy muszą posiadać:  

* Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z 
kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

* Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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 – od dnia podpisania umowy do 30.08.2009 r. 
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 szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy 
prace odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia t.j. dostawa i montaż 
dźwigu platformowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda; 
b) wskazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakres wykonywanych przez nich czynności; 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
a) wykaz wykonanych trzech zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o wartości 100.000 PLN brutto każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie. W celu potwierdzenia, iż zamówienia zostały wykonane należycie należy 
dołączyć protokoły odbioru końcowego usług lub referencje - wg załącznika nr 5; 
b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 



wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te 
osoby wymaganych uprawnień w zakresie wykonywanych robót tj.: uprawnienia budowlane w 
zakresie: konstrukcyjno-budowlanym – wg załącznika nr 4; 

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:  

a) 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 żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 19.05.2009 r. do godz. 9:00 w 
wysokości 3.000 zł.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 

05203000451110000000261430. Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić 
adnotację: „Wadium – przetarg nieograniczony na: Dostawę, montaż wraz z odbiorem 
przez UDT oraz obsługę serwisową dźwigu platformowego wraz z niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi w branżach ogólnobudowlanej, instalacji centralnego 
ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: „Budowa windy dla 
niepełnosprawnych w budynku Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 w 
Piotrkowie Trybunalskim. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych , 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275)  o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w 
terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki 
zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu 
Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania 
ofert, a do oferty załączyć kserokopię.  

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. 
Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający 
sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 

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 21.05.2009 r.  do 
godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 21.05.2009 r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Data wysłania: 29.04.2009 r. Numer: 68243-2009 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Tadeusz Tazbir, tel. 044 732-18-34 
- 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. 
 


