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Centralny nr postępowania ZP 205/036/U/08                   Gdańsk,dn. 31.07.2008 r. 
 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości poniżej 206.000 EURO 
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 

 
Zamawiający:  
Politechnika Gda ńska 
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 16 95  
e-mail: acegiel@pg.gda.pl , gospar@pg.gda.pl 
ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 Euro na:  
sukcesywn ą usług ę odbioru i  wywozu odpadów podlegaj ących utylizacji lub 
przeznaczonych do odzysku z Politechniki Gda ńskiej 
Wielkość i zakres zamówienia: - załączniki nr 4/1,4/2,4/3 i 4/4 do SIWZ . 
Nie dopuszcza si ę składania ofert wariantowych. 
Dopuszcza si ę składanie ofert częściowych. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 0 zł) można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego, Dział Gospodarczy Politechniki Gda ńskiej, 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  i obiekty Politechniki 
Gdańskiej . 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2009 r. 
lub do wyczerpania kwoty umownej. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 
 
1.1 .Posiadaj ą uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 

jeżeli  ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń. 
1.2 .Posiadaj ą niezb ędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuj ą potencjałem   
       technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
1.3 . Znajduj ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie   
       zamówienia. 
1.4. Nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania o udzielenie  zamówienia. Na 
podstawie    art. 24 ustawy Pzp  

   
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
 
Zamawiaj ący sprawdzi czy Wykonawcy spełniaj ą powy ższe warunki na podstawie 
złożonych przez Wykonawców dokumentów i o świadcze ń, zgodnie z formuł ą: 
spełnia / nie spełnia. 
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Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy winni 
przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 
 
 
1 Oświadczenie o spełnieniu warunków okre ślonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp   
      (zał. nr 2  do SIWZ ). O świadczenie musi by ć podpisane przez Wykonawc ę. 
2. Aktualny odpis z wła ściwego rejestru albo aktualne za świadczenie o wpisie do 

ewidencji działalno ści gospodarczej, je żeli odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalno ści gospodarczej, 
wystawionego nie wcze śniej ni ż 6 miesi ęcy przed upływem terminu składania 
ofert.    

3. Aktualne zezwolenie, koncesja lub licencja na pr owadzenie działalno ści w  
      zakresie  gospodarowania odpadami w tym: zbie rania i transportu odpadów  
      wydane przez odpowiednie  (uprawnione) władze  terytorialne. Zezwolenie   
      winno obejmowa ć rodzaje odpadów przewidziane przez Zamawiaj ącego do  
      usuni ęcia w poszczególnych cz ęściach zamówienia na które składana jest  
      oferta .  
 
Uwaga 

W stosunku do dokumentów potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w 
post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastoso wanie maj ą przepisy 
Rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów z  19 maja 2006 r.  w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich mo że żądać Zamawiaj ący od Wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mog ą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 ) i je żeli Wykonawca ma 
siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z tym Rozporz ądzeniem.  
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
cena  - 100 % 
 
Oferty należy składać w Dziale Gospodarczym Politechniki Gda ńskiej – sekretariat   
- pokój nr 2, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 – 952 Gd ańsk. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2008 r. o godzinie 10.45. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.08.2008 r. o godzinie 11.00 w Dziale Gospodarczym 
Politechniki Gda ńskiej – sekretariat  - pokój nr 2, ul. G. Narutowic za 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. 
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Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych : 
Aleksandra Cegiel  tel. 058 348 69 24 , w godz. 8-1 4 ,  
Janusz Piwo ński tel. 058  347–16-95 
 
Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31 lipca 2008 r. poz. 177040- 

2008 
 
 
 
 
                                                                        

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

*  niepotrzebne skreślić 
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