
Gdaosk: Usługa w zakresie wynajmu autokarów na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych 

Politechniki Gdaoskiej. ZP/333/046/U/11 

Numer ogłoszenia: 279188 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdaoska Dział Zamówieo Publicznych , ul. Narutowicza 11/12, 80-

233 Gdaosk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13. 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie wynajmu autokarów na 

potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Gdaoskiej. ZP/333/046/U/11. 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

usługa w zakresie wynajmu 4 autokarów (z min.46 miejscami siedzącymi) oraz 1 busa (z 20 miejscami 

siedzącymi) wraz z kierowcami do transportu uczestników spotkania z programu LLP Erasmus. 

Przewidywana liczba uczestników 200 osób.. 

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówieo uzupełniających: nie. 

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 60.17.20.00-4. 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 30.09.2011. 

 

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

TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 

 



Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

III.2) ZALICZKI 

 

    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. nr 125 poz. 874 ze zm. ) 

 

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

    III.3.3) Potencjał techniczny 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



 

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyd: 

        koncesję, zezwolenie lub licencję 

 

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyd: 

        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

 

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 

III.6) INNE DOKUMENTY 

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

 

1) Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków to Wykonawca zobowiązany jest przedstawid 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu o którym mowa w pkt 

VI. 2 niniejszej SIWZ zobowiązany jest przedłożyd dokument, wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia, wykonawca zastępuje je oświadczeniem 

złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 



2 SIWZ winny byd złożone przez każdego Wykonawcę, b) warunki udziału w postępowaniu określone 

w rozdz. V pkt 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniad 

łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowid pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia. Dokument pełnomocnictwa : - musi byd załączony do oferty i 

zawierad w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika 

oraz zakres jego mocowania, - musi byd podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeo woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej Wykonawcy, - musi zostad złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodnośd z oryginałem przez notariusza. 4)POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT 

WSPÓLNYCH 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 23 

ustawy Pzp 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy - Prawo zamówieo publicznych. 3) Oferta 

winna byd podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego 

przedstawiciela - pełnomocnika. 4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Jeżeli oferta wspólna 

Wykonawców, zostanie wybrana, Zamawiający może żądad przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

III.7) Czy ogranicza się możliwośd ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskad pod adresem: Politechnika Gdaoska 

Dział Zamówieo Publicznych ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdaosk-Wrzeszcz. 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 

godzina 09:30, miejsce: Politechnika Gdaoska Dział Zamówieo Publicznych, pok. 212 Gmach Główny 

skrzydło B ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdaosk-Wrzeszcz. 

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez paostwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały byd przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 

 

 


