
Płock, dnia 05 grudnia 2013 r.
WZP.271.2.141.2013.AK 

OGŁOSZENIE 

Zamawiający  –Gmina  -   Miasto  Płock     zaprasza  do  składania  ofert  na  realizację 

zamówienia  o wartości poniżej 14 000 Euro  pn.: 

   Najem 21 sztuk  kabin  sanitarnych (WC) wraz  z  ich  obsługą  serwisową (najem 

podstawowy)  oraz  krótkotrwały  najem  pojedynczych  kabin  wraz  z  obsługą 

serwisową (najem uzupełniający) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

wg następującego schematu :

a) Miejski Ogród Zoologiczny – 4 kabiny zwykłe oraz 1 przystosowana do korzystania przez 

osoby niepełnosprawne – w okresie od 01.05.2014 r. do 31.10.2014 r.,

b)  al.  Kobylińskiego  -  przy  ogrodzeniu  Cmentarza  Rzymskokatolickiego  1  kabina  zwykła  - 

w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

c) Park Północny - 2 kabiny zwykłe w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r., 

d) Cmentarz Komunalny - 3 kabiny zwykłe oraz 1 przystosowana do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne w okresie od 01.04.2014 r. do 30.11.2014r., 2 kabiny zwykłe w okresie od 

01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. i w okresie od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r.,

e) okolice schodów zejściowych przy pomniku Wł. Broniewskiego - 1 kabina zwykła w okresie 

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

f)  okolice  Miejskiej  Świetlicy Nr  2  przy ul.  Kościelnej  8  -  1 kabina zwykła  w okresie  od 

01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

g)  ul.  Warszawska  (przy  parkingu  dla  samochodów)  -  1  kabina  zwykła  w  okresie  od 

01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

h)  plac  zabaw  przy  ul.  Morelowej  -  1  kabina  zwykła  w  okresie  od  01.04.2014r.  do 

31.10.2014 r.,

i)  park  rekreacyjno  –  sportowy  przy  ul.  Zielonej  18  -  1  kabina  zwykła  w  okresie  od 

01.04.2014r. do 31.10.2014 r.,

j) park „Na Zdunach”  - 1 kabina zwykła  w okresie od 01.04.2014 r. do 31.10.2014 r.,

k)  Stary  Rynek  12  –  1  kabina  zwykła  oraz  1  przystosowana  do  korzystania  przez  osoby 

niepełnosprawne  – w okresie od 01.04.2014 r. do 31.10.2014 r. z estetyczną i funkcjonalną 

zabudową,

l) j) ul. K. Wielkiego (okolice siłowni zewnętrznej) - 1 kabina zwykła  w okresie od 01.04.2014 



r. do 31.10.2014 r.,

m) kabiny sanitarne w ilości do 5 sztuk - do 4 razy w ciągu roku (w okresie letnim), na okres  

od jednego do pięciu dni wraz z niezbędnym serwisowaniem (dotyczy kabin, które rozstawione 

są na min. 3 dni);

n) wykonywanie serwisu awaryjnego w inne dni, niż poniedziałek i czwartek, w tym w dni 

ustawowo wolne od pracy - do 15 razy w roku.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie następujących czynności :

a)  dostarczenie  do wskazanych miejsc  na terenie  miasta Płocka kabin sanitarnych według 

wskazanych ilości oraz ich ustawienie;

b)  kabiny  powinny  być  wyposażone  w  wieszak  na  ubrania  oraz  pojemnik  na  płyn  do 

dezynfekcji rąk;

c)  usuwanie  fekaliów,  mycie,  czyszczenie,  dezynfekcja,  napełnianie  zbiorników  płynem 

dezodoryzującym i dezynfekcyjnym;

d) uzupełnianie papieru toaletowego;

e) usuwanie uszkodzeń i niesprawności kabin;

f) przestawianie i przewożenie kabin w trakcie realizacji zamówienia;

g) demontaż i odtransportowanie kabin do siedziby firmy po realizacji zamówienia.

Czynności wymienione w ppkt b, c i d wykonywane będą 2 razy w ciągu każdego tygodnia 

w  okresie  obowiązywania  umowy  oraz  na  telefoniczne  zgłoszenie  z  wyprzedzeniem  12-

godzinnym, gdy wystąpi taka potrzeba.

Termin realizacji zamówienia -  od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 

Do oferty należy załączyć:

1.  Formularz cenowy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w 

zakresie  objętym  zamówieniem,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  m-cy przed  upływem 

terminu składania ofert.

3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio  z 

załączonych dokumentów.

4. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych 

wydane przez Prezydenta Miasta Płocka

Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko 1  – 

do dnia  12 grudnia 2013 roku  godz. 10.00. 



Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Anna Koperska - Wydział Zamówień Publicznych, tel (24) 367–15-77 

Alicja Cybulska – Oddział Spraw Komunalnych, tel (24) 367-16-20

       Dagmara Bednarska
      Dyrektor

            Wydziału Zamówień Publicznych

Otrzymują:
1. BOK
2. WZP a/a

                                    



                                                                                                             Załącznik nr  1 

FORMULARZ OFERTOWY  

Zamówienie o wartości 
poniżej  14 ooo euro

  Najem 21 sztuk kabin sanitarnych (WC) wraz z ich obsługą 
serwisową (najem podstawowy) oraz krótkotrwały najem 

pojedynczych kabin wraz z obsługą serwisową (najem 
uzupełniający) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 

2014 r.

Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1 , 09-400 Płock

Wykonawca

Najem kabiny sanitarnej 
zwykłej z serwisem 

miesięcznie

    

  …................................................... zł netto

  ..................................................... zł brutto

             

Najem kabiny sanitarnej 
przystosowanej dla osób 

niepełnosprawnych z 
serwisem miesięcznie

  …................................................... zł netto

  ..................................................... zł brutto

Ogólna wartość zamówienia

(156 jedn. x  cena najmu 1 kabiny 
sanitarnej zwykłej z serwisem 
miesięcznie + 28 jedn. x cena 

najmu 1 kabiny sanitarnej 
przystosowanej dla osób 

niepełnosprawnych z serwisem 
miesięcznie)

 

 …................................................... zł netto

  ..................................................... zł brutto

Termin realizacji
     zamówienia           Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Dnia ..................................
     ...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych


	Zamawiający
	Wykonawca

