
Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Ładzi 

Łód ź , dnia .4.2_o."ą-...ZP.9".... 
ZZM.WOA.ZI.2511.22.2017 

WYKONAWCY 

BIORĄCY UDZIAŁ  
W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapraszamy Pa ństwa do z ło żenia oferty na wykonanie „Przebudowy istniej ącego placu zabaw w Parku 

Źródliska I w Łodzi (dzia łka 54/11, obrę b W-25)". 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Wykonanie prac przygotowawczych i remontowych obejmuj ących m.in.: 

1.1.1. roboty pomiarowe, 

1.1.2. rozebranie obrze ży, 

1.1.3. usuni ęcie drewnianego zestawu zabawowego i piaskownicy, 

1.1.4. przeniesienie ławek parkowych i urządze ń  zabawowych w wyznaczone miejsce, 

1.1.5. zeszlifowanie, malowanie, wymiana desek ławek parkowych, 

1.1.6. usuni ęcie koszy na śmieci, 

1.2. Wykonanie nawierzchni pól piaskowych 

1.3. Dostawa i monta ż  urz ądze ń  placu zabaw, w tym: 

1.3.1. zestaw zabawowy ze zje żd żalni ą  - 1 szt., 

1.3.2. hu śtawka wahad łowa podwójna - 1 szt., 

1.3.3. hu śtawka bocianie gniazdo - 1 szt., 

1.3.4. piramida linowa - 1 szt., 

1.3.5. bujaki - 2 szt., 

1.3.6. piaskownica - 1 szt., 

1.4. Dostawa i monta ż  urz ądze ń  ma łej architektury, w tym: 

1.4.1. kosze na śmieci —4 szt., 

1.4.2. wykonanie i monta ż  tablicy informacyjnej o zadaniu zrealizowanym z bud żetu obywatelskiego - 

wg wzoru zamieszczonego na stronie: htt://www.uml.lodz.pl/get.php?id=15031  

I http://www.uml.Iodz.pI/Ret.php?id15030  (tre ść  będzie uzgodniona z wybranym Wykonawc ą ) 

- 1 szt., 
1.5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

2. Zakres prac winien być  wykonany zgodnie z dokumentacj ą  techniczn ą  i przedmiarami: „Przebudowa 

i remont istniej ącego placu zabaw w Parku Ź ródliska I w Łodzi" opracowan ą  przez Pracowni ę  Projektową  
„KERRiA" Piórkowski Spó łka Jawna z Ko ła - wersja elektroniczna stanowi załącznik nr 1 oraz decyzj ą  
nr DAR-UA-1.1041.2017 z dnia 26.05.2017r. wydan ą  przez Prezydenta Miasta Łodzi. 

3. Termin wykonania - do 70 dni od daty podpisania umowy 
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4. Warunki realizacji: 

a. Teren parku jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod 

nr A/301, obję tym ochron ą  Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

b. Inwestycja nie stanowi zagro żenia dla ś rodowiska. 

S. Zamawiaj ący dopuszcza udzia ł  podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pe łnym zakresie 

zamówienia. Umowy z podwykonawcami w tym zakresie winny by ć  zg łoszone przez Wykonawc ę  
Zamawiaj ącemu. 

6. Zamawiaj ący wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Zamawiaj ący wymaga, by Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialno ść  ustanowi ł  Kierownika Budowy, 

który winien posiada ć  uprawnienia w specjalno ści konstrukcyjno-budowlanej oraz posiada ć  aktualny wpis 

do Okręgowej Izby In żynierów Budownictwa. W/w Kierownik winien spe ł nia ć  wymagania okre ś lone 

w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r poz. 

1446 oraz 2015 r. poz. 397, 774 i 1505). 

8. Wykonawca winien zapozna ć  si ę  z dokumentacj ą  projektową , o której mowa w pkt. 2 i winien o świadczyć  
w formularzu ofertowym wg załącznika nr 2, że nie ma do niej żadnych zastrze że ń  oraz że prace bę d ące 

przedmiotem jej opracowania s ą  w pe łni mo ż liwe do zrealizowania. 

9. Zamawiaj ący wymaga, by Wykonawcy sk ładaj ący swoje ofert w ramach niniejszego zapytania ofertowego 

przedstawili Zamawiaj ącemu do akceptacji karty katalogowe urz ądze ń  zabawowych oraz ma łej 

architektury, które mia łyby być  zamontowane w ramach ofert poszczególnych Wykonawców. 

Zamawiaj ący zastrzega sobie mo ż liwość  jednokrotnego wezwania Wykonawcy, który z łożył  
najkorzystniejsz ą  ofertę  wg. kryterium ceny spo śród prawid łowo z łożonych i spe łniających wymagania 

niniejszego zapytania ofertowego do skorygowania przez niego przed łożonych kart katalogowych, 

których nie zaakceptowa ł  Zamawiaj ący. Po ich skorygowaniu, w przypadku występowania nadal 

zastrzeże ń  i braku akceptacji przedstawionych przez tego Wykonawc ę  urządze ń  zabawowych i ma łej 

architektury i niespe łnieniu przez nich wymaga ń  parametrów technicznych i funkcjonalnych zawartych 

w projekcie, Zamawiaj ący odrzuci taką  ofertę . 

W takim przypadku Zamawiaj ący podpisze umowę  z kolejnym wg kryterium ceny Wykonawca spo ś ród 

prawid łowo z łożonych i spe łniających wymagania niniejszego zapytania ofertowego, pod warunkiem, że 

zaproponowane przez niego urz ądzenia zabawowe oraz ma łej architektury spe łnia ć  będ ą  wymagania, o 

których mowa powy żej. 

10.Zamawiaj ący przewiduje mo ż liwość  jed norazowej, telefonicznej negocjacji cenowej z potwierdzeniem 

mailowym jej wyników przez Wykonawc ę , który złożył  najkorzystniejsz ą  ofertę  spo śród poprawnie 

złożonych ofert i spe łniających stawiane w niniejszym zapytaniu ofertowym wymagania, w tym w 

zakresie kart katalogowych urządze ń  zabawowych i ma łej architektury. 

11.Wymagany okres gwarancji: 60 m-cy, licz ąc od daty podpisania protoko łu odbioru ko ń cowego. 

12. Inne istotne ustalenia dot. niniejszego zamówienia: 

11.1. Zamawiaj ący wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

w wysoko ści 10% warto ści, wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiaj ący dopuszcza mo ż liwo ść  
wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy jedynie w formie: pieni ądza bąd ź  gwarancji 

ubezpieczeniowej. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni ądza Zamawiaj ący podaje 

numer konta bankowego: 56 1560 0013 2312 6179 3000 0013 
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11.2. Wykonawca winien dokona ć  wizji lokalnej i sprawdzi ć  miejsca przysz łej realizacji zamówienia oraz 

otoczenia w celu oceny, na w łasn ą  odpowiedzialno ść , kosztów i ryzyka, czynników koniecznych 

do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wszelkie zastrze żenia Wykonawcy dotycz ące 

mo ż liwo ści realizacji niniejszego zamówienia w kontek ście warunków terenu budowy zg łoszone po 

wyborze Wykonawcy i zawarciu z nim umowy nie b ę d ą  podstawą  do dochodzenia roszcze ń  od 

Zamawiaj ącego lub żądania zmiany terminu uko ńczenia prac. 

11.3. Wykonawca musi uwzgl ędni ć  fakt, że roboty b ę d ą  wykonywane na terenie parku spe łniaj ącego 

funkcję  rekreacyjno-wypoczynkow ą . Wymagane jest wobec tego zachowanie szczególnej uwagi 

i ostro ż no ści podczas wykonywania prac, zw łaszcza zwi ązanych z przemieszczaniem si ę  sprzę tu 

budowlanego po terenie Parku. Przemieszczanie si ę  sprzę tu budowlanego po terenie parku musi si ę  
odbywa ć  po wyznaczonych alejkach. 

11.4. Roboty musz ą  być  zaplanowane i prowadzone w taki sposób, aby nie mia ły negatywnego wp ływu na 

zachowanie czysto ści alejek i utrzymania porz ądku. Wykonawca musi uwzgl ędni ć  fakt, że nie mogą  
zosta ć  uszkodzone urz ądzenia parkowe, tj. drogi, ławki, kosze na śmieci. 

12. O zamówienie mog ą  ubiega ć  si ę  Wykonawcy, którzy spe łnią  nastę puj ące warunki: 

Warunek doświadczenia: warunek zostanie uznany za spe łniony, je żeli wykonawca wyka że si ę  
do świadczeniem w zakresie wykonania co najmniej: jednej roboty budowalnej w zakresie przebudowy/ 
budowy placu zabaw/si łowni zewnętrznych w jednej lokalizacji w ramach jednego 
kontraktu/umowy/zlecenia, o warto ści min. 60 000,00 z ł  (brutto) zrealizowanych prawid łowo, zgodnie z 

obowi ą zuj ącymi polskimi przepisami, w przewidzianym w umowie terminie bez obci ążenia Wykonawcy 

karami umownymi z tytu ł u ich realizacji, w okresie ostatnich pi ęciu latach przed up ływem terminu sk ładania 

ofert.W przypadku gdy Wykonawca wykonywa ł  w ramach jednego zlecenia, kontraktu, zamówienia wi ę kszy 

zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia winien on wyodr ębnić  i poda ć  warto ść  roboty, o której 
mowa powyżej. 
Wykaz w/w robót nale ży uj ąć  wg wzoru w tabeli zawartej w formularzu ofertowym. 

Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza moż liwość  u życzenia doświadczenia przez innego Wykonawc ę  jedynie pod 
warunkiem jego pisemnej zgody w formie orygina łu bąd ź  kserokopii dołączonej do oferty na 
uczestniczenie w realizacji niniejszego zamówienia w charakterze podwykonawcy. Zamawiaj ący nie 

dopuszcza mo ż liwości realizacji umowy przez dalszych podwykonawców. 
13. W celu potwierdzenia spe ł niania warunku do świadczenia, Wykonawca zobowi ązany jest przed ło żyć  

następujące dokumenty: 

a) wykaz robót w zakresie przebudowy/ budowy placu zabaw wykonanych w jednej lokalizacji 
w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia, o warto ści min. 60 000,00 z ł  (brutto) 

wykonywanych w okresie ostatnich pi ęciu lat przed up ływem terminu sk ładania ofert z podaniem ich 

rodzaju, daty, warto ści i miejsca wykonywania wg wzoru uj ę tego w formularzu ofertowym, 

b) dowody potwierdzaj ą ce, że roboty te zosta ły wykonane w sposób nale żyty, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawid łowo uko ńczone, 

c) stosowne o świadczenie wg za łączonego do niniejszego zapytania ofertowego formularza ofertowego 

potwierdzaj ą cego, że wymienione w wykazie roboty zosta ły wykonane prawid łowo, zgodnie 

z obowi ązuj ącymi przepisami, w przewidzianym w umowie terminie bez obci ążenia Wykonawcy 
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karami umownymi z tytu ł u ich realizacji. 

14. Z wybranym Wykonawcą  zostanie zawarta umowa przez Miasto Łód ź  - Zarz ąd Zieleni Miejskiej w Łodzi 

wg wzoru - załącznik nr 3 

15. Przed podpisaniem umowy wybrany w ninieiszym  przetargu Wykonawca winien dostarczy ć : 

a) karty katalogowe urz ądze ń  zabawowych oraz ma łej architektury zaakceptowane 	przez 

Zamawiaj ącego, które mia łyby być  zamontowane w ramach oferty Wykonawcy. 

b) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących wymagane uprawnienia wykonawcze Kierownika budowy 

do prowadzenia i kierowania robotami w specjalno ści konstrukcyjno - budowlanej wraz z aktualnym 

wpisem do Okręgowej Izby In żynierów Budownictwa oraz dokumentów potwierdzaj ących spe łnienie 

wymaga ń  okre ś lonych w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397, 774 i 1505), 

c) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, 

d) projekt umowy o podwykonawstwo, 

e) orygina ł  (je ś li nie zosta ł  dołączony do oferty) zgody Podwykonawcy na uczestniczenie w realizacji 

niniejszego zamówienia w charakterze podwykonawcy, w przypadku u życzenia przez niego swojego 

do świadczenia Wykonawcy biorącemu udzia ł  w zapytaniu ofertowym, 

f) kserokopi ę  potwierdzon ą  za zgodno ść  z orygina łem polisy OC w zakresie prowadzonej dzia łalno ści 

zwi ązanej z przedmiotem zamówienia), obejmuj ącej ca ły okres zwi ązany z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia o warto ści min. 200 000, 00 z ł, 
g) orygina ł  kosztorysu ofertowego dla realizacji przedmiotu zamówienia opracowany metod ą  szczegó łową  

w oparciu o udostępnione przez Zamawiaj ącego przedmiary, a tak że w oparciu o tabele elementów 

scalonych. Kosztorys szczegó łowy powinien być : to żsamy w zakresie nazw z poszczególnymi 

elementami tabeli elementów scalonych i z ło żony z ceną  nie wyższą  ni ż  wynikaj ącą  z Tabeli elementów 

scalonych (dopuszczalne s ą  niewielkie odst ępstwa poszczególnych pozycji wynikaj ące jedynie 

z zaokrągle ń ), 

h) kserokopie dokumentów: NIP, Regon, wpis do ewidencji/KRS 

Uwaga: 

Wszelkie kserokopie winny by ć  potwierdzone za zgodno ść  z orygina łem przez uprawomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

16. Wykonawca winien poda ć  cenę  ofertową  brutto wyliczon ą  w oparciu o udostępnione przez 

Zamawiaj ącego przedmiary, a tak że w oparciu o tabel ę  elementów scalonych, której wzór uj ę ty zosta ł  
w formularzu ofertowym. Cena ofertowa winna zawiera ć  wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie 

w zwi ązku z wykonaniem niniejszego zamówienia. 

17. Zamawiaj ący udzieli w/w zamówienia temu Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsz ą  cenę . 

18. Sprawę  prowadzi Pani Anna Haczyk - Kozicka (nr tel. 42 632 75 09 wew. 241). 

19. Ofertę  nale ży z łożyć  w Zarz ądzie Zieleni Miejskiej w wersji papierowej lub za po ś rednictwem pczty 

elektronicznej na adres: sekretariat@zzm.lodz.pl  lub faksem na nr 042 632 92 90 do dnia 	 ... IV 
do godz. 12:00. 

20. Składaj ąc ofertę  nale ży powo ła ć  si ę  na znak sprawy: ZZM.WOA.ZI.2511.22.2017 

21. Oferta winna sk łada ć  si ę  z nastę puj ących dokumentów: 

a. formularza ofertowego wg za łączonego wzoru, w tym: 

- wykazu robót, informacji nt. Kierownika Budowy i tabeli elementów scalonych, 
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b) kart katalogowych urz ądze ń  zabawowych i ma łej architektury, do zaakceptowania przez 

Zamawiaj ącego. 

22. Kryterium oceny: cena ofertowa. 

23. Nieprzed łożenie któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt. 21 b ąd ź  przed łożenie 

niekompletnego/niew łaściwie wype łnionego któregokolwiek z nich, niezgodnego z wymogami 

stawianymi przez Zamawiaj ącego w niniejszym zapytaniu ofertowym, budzącego  wątpliwości 

Zamawiaj ącego co do ich zasadno ści i poprawno ści będzie skutkowa ło tym, iż  Zamawiający nie będzie 

rozpatrywa ł  takiej oferty i traktowa ł  ją  jako niewa żną . 

24. Z ło żenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 

i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorz ędne ze z ło żeniem zamówienia przez Miasto Łód ź  
- Zarz ąd Zieleni Miejskiej w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy 

do zawarcia umowy. 

25. Zamawiaj ący zastrzega sobie mo ż liwość  nierozstrzygania niniejszego zapytania ofertowego bez podawania 

przyczyn. 

Za łączniki: 

1. Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej „Przebudowa i remont istniej ącego placu zabaw 

w Parku Ź ródliska I w Łodzi" opracowanej przez Pracowni ę  Projektową  „KERRiA" Piórkowski Sp. Jawna 

z Ko ła oraz przedmiarów 

2. Wzór formularza ofertowego 

3. Wzór umowy 

Z-ca DYREKTORA 
ds. Finans?iillenanistracyjnych 

 Olcza 
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