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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

Fax:
032/7557165

Ogólny adres internetowy zamawiającego (jeżeli dotyczy): www.ztz.rybnik.pl
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu alarmowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane                     

Przysługuje odwołanie                

Dostawy                                  Usługi                                      

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia  jest  system monitoringu  alarmowego  autobusów komunikacji  miejskiej  zwany dalej
„Systemem”.
System musi realizować funkcję powiadamiania alarmowego do centrum dyspozytorskiego zlokalizowanego w Straży
Miejskiej w Rybniku o niebezpieczeństwie w autobusie.
Inicjatorem  powiadomienia  o  niebezpieczeństwie  będzie  kierowca  autobusu,  który  poprzez  naciśnięcie  przycisku
alarmowego połączonego z radiotelefonem zainstalowanym w kabinie,  drogą  radiową nada komunikat  alarmowy,
który automatycznie wyświetli się na stanowisku dyspozytorskim Straży Miejskiej.
Komunikat  alarmowy musi  zawierać  informacje  o  lokalizacji  autobusu  na  mapie  i  dane  autobusu.  System musi
umożliwiać automatyczne połączenie radiowe z kierowcą inicjującym alarm.
Zamawiający informuje, że nie posiada przydziału częstotliwości oraz infrastruktury radiowej do realizacji połączeń
głosowych i transmisji danych.
Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  posiadał  ważne  minimum  w  okresie  wymaganej  gwarancji  Pozwolenia
Radiowe,  z  lokalizacjami  stacji  bazowych  na  terenie  powiatów  conajmniej:  rybnickiego,  wodzisławskiego,
raciborskiego, (obszar działania ZTZ).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny 
przedmiot

32236000-6

Dodatkowe 
przedmioty

30236000-2
64200000-8

II.1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej                    tak  ilość części:   nie 

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                 tak              nie   

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: ��  lub    dniach: 14

lub

data rozpoczęcia  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia ��/��/����  (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)   nie 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.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
-  Wykonawca  wykonał  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  wszczęciem postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

- dwie dostawy radiotelefonów z oprogramowaniem dyspozytorskim do lokalizacji  na mapie wraz z
uruchomieniem , każda o wartości min 50.000 zł brutto.

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

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) Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wystawione minimum 12 miesięcy przed

terminem składania ofert.
4) Pozwolenie Radiowe wydane  przez  UKE (wcześniejsze URTiP,  PAR) na użytkowanie  kanałów radiowych  na

obszarze  powiatów:  rybnickiego,  wodzisławskiego,  raciborskiego,  żorskiego,  ważne  minimum 12  miesiące  od
terminu składania ofert.

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

6) wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw (załącznik nr 4),
7) dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony        
Przetarg ograniczony           

Negocjacje z ogłoszeniem     Dialog konkurencyjny               

ZTZ 3/5



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ZTZPN01/2009 ZP-400

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

Liczba wykonawców ���  

lub  minimalna liczba ��� / maksymalna liczba ��� 

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena                                                   

lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    

Kryteria

1.                                            

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 dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli 
dotyczy): www.ztz.rybnik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Transportu Zbiorowego w 
Rybniku ul. Budowlanych 6 44-200 Rybnik

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określających w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania 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 

Data:  07/09/2009   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 9.00
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)

VI. 3.6) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
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