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Centralny nr postępowania ZP  177/036/U/07                        Gdańsk, dnia 27.07.2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniŜej 211.000 EURO

(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie
Nazwa jednostki organizacyjnej: Dział Gospodarczy,
80-952 Gdańsk, ul G. Narutowicza. 11/12, tel. +48 347 23 44,
e-mail: gospar@pg.gda.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: sukcesywną usługę odbioru i  wywozu odpadów
podlegających utylizacji lub przeznaczonych do odzysku z Politechniki Gdańskiej.
Wielkość lub zakres zamówienia: zawarta w formularzu cenowym - załącznik nr
4/1,4/2,4/3,4/4 do SIWZ
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składania ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 0 zł) moŜna odebrać w siedzibie
zamawiającego, Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12 80 –
952 Gdańsk,  pok. nr 2 (sekretariat) lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej,
na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl
Miejsce realizacji zamówienia: Jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej
Termin wykonania zamówienia:. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania
kwoty umownej

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki :
1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
       czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
         technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
      zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  w oparciu  o

przepisy z  art. 24 ustawy PZP.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy winni przedłoŜyć
niŜej wymienione oświadczenia i dokumenty

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp  (zał. nr 2
      do SIWZ ). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
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zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.    

-   Aktualne zezwolenie, koncesja lub licencja na prowadzenie działalności w zakresie
     gospodarowania odpadami w tym: zbierania i transportu
     odpadów wydane przez odpowiednie  (uprawnione) władze terytorialne.
     Zezwolenie  winno obejmować rodzaje odpadów przewidziane przez Zamawiającego
     do usunięcia w poszczególnych częściach zamówienia na które składana jest oferta .

- Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginału lub w formie kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do   reprezentowania Wykonawcy.

W stosunku do dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U.  Nr. 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane.

JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z powyŜszym rozporządzeniem .

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena  - 100 %

Oferty naleŜy składać w Dziale Gospodarczym Politechniki Gdańskiej – sekretariat  - pokój
nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 80 –952 Gdańsk
Termin składania ofert upływa dnia 8.08.2007 o godzinie 10.45
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.08.2007 o godzinie 11.00 w Dziale Gospodarczym Politechniki
Gdańskiej – sekretariat  - pokój nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12 80 –952 Gdańsk
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający  nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Marcin Kasperowicz tel. 058 348 60 54 , w godz. 8-15
Aleksandra Cegiel tel. 058 348 69 24 , w godz. 8-15

                        ......................................................
                              (podpis osoby uprawnionej)

* - niepotrzebne skreślić


