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ZTZ PN 03/08

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

 Zamówienia publicznego          Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)   

 Zawarcia umowy ramowej                

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

Adres pocztowy: ul. Budowlanych 6

Miejscowość: 
Rybnik

Kod pocztowy:
44 - 200

Województwo:
śląskie

Tel.:
032/7557160

Faks:
032/7557165

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.ztz.rybnik.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
(jeżeli dotyczy):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   
  Administracja samorządowa                                                Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):               
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
        sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Utrzymanie w czystości pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego
w Rybniku

II.1.2) Rodzaj zamówienia
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 Roboty budowlane                      Dostawy                                   Usługi                                      

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego przy ul.
Budowlanych 6 oraz Placu Wolności w Rybniku obejmujące następujące pomieszczenia i czynności w nich
wykonywane. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot 90910000-9
Dodatkowe przedmioty

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):          tak      liczba części:                  nie   

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nie 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających               tak      nie 
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����   lub

data rozpoczęcia:  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  31/12/2009 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień;  
- posiadają  niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi  

do  wykonania  Zamówienia  lub  przedstawią  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia. 
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Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1) aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji,  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie  art.  22 ust.  1  pkt  1-  3)  -
załącznik nr 2,

3) oświadczenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
(w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4) -  załącznik nr 3

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony                   Przetarg ograniczony      

Negocjacje z ogłoszeniem                   Dialog konkurencyjny           

Licytacja elektroniczna     

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców ���  

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    

Kryteria

1. CENA 

2.                                                  

3.                                                  

4.                                                  

Znaczenie

       

       

       

       

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

   tak    adres strony, na której będzie prowadzona:                                                             nie 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli 
dotyczy): www.ztz.rybnik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
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Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, Sekretariat

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli 
dotyczy):
                                                                                

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

                                                                                                                                     

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data:  24/12/2008      (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: 8:00
Miejsce: Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ul. Budowlanych 6, Sekretariat

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do: ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

lub 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

                                                                                                                                       

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej 
(jeżeli dotyczy):

                                                                                                                                       

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):

                                                                                                                                       

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień 
(jeżeli dotyczy):

                                                                                                                                       

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):

etap nr                                                 czas trwania etapu

                                                                                 

                                                                                 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, 
zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu?                         tak      nie    

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Data:  ��/��/����   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:        

Miejsce:
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IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

                                                                                                                         

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

                                                                                                                         

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

                                                                                                                         

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
(jeżeli dotyczy):
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	1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
	nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.


