
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
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Gdańsk: usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą do przewozu studentów Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej 
Numer ogłoszenia: 63308 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny , ul. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 27 40, faks +48 58 348 60 79. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa wynajmu autokarów wraz 
z kierowcą do przewozu studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 12 kwiecień 2016 
(wtorek) - Politechnika Gdańska - Browar AMBER Bielkówko (Kolbudy) - ok. 30 osób - 
wyjazd o 7.15, powrót ok.godz.11.00 14 kwiecień 2016 (czwartek) - Politechnika Gdańska - 
Browar AMBER Bielkówko (Kolbudy) - ok. 30 osób - wyjazd o 7.15, powrót ok. godz. 11.00 
10 maj 2016 (wtorek) - Politechnika Gdańska - Wytwórnia MIX, Kwidzyn - ok. 35 osób - 
wyjazd o 6.30, powrót ok. godz.13.30 12 maj 2016 (czwartek) - Politechnika Gdańska - 
Wytwórnia MIX, Kwidzyn - ok. 35 osób - wyjazd o 6.30, powrót ok. godz. 13.30 17 maj 
2016 (wtorek) - Politechnika Gdańska - Destylarnia Sobieski S.A., Starogard Gdański - ok. 30 
osób - wyjazd o 7.00, powrót ok. godz. 13.00 19 maj 2016 (czwartek) - Politechnika Gdańska 
- Destylarnia Sobieski S.A., Starogard Gdański - ok. 30 osób - wyjazd o 7.00, powrót ok. 
godz. 13.00. 

II.1.5)  



  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
dniach: 30. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
osób, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. nr 125 poz. 1371 z późn. zm.). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  

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

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - bezpieczeństwo - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

zmiany stawki VAT Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia 
lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. 
Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury. zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy Wykonawca może dokonać 
zmiany lub zrezygnować z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) 
spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązek wykazania powyższych 
okoliczności w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającemu spoczywa na Wykonawcy. 

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 uzyskać pod adresem: Politechnika 
Gdańska Wydział Chemiczny, 80-233 Gdańsk, ul.G. Narutowicza 11/12 budynek Chemii A, 
pok.312. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  31.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, 80-233 
Gdańsk, ul.G. Narutowicza 11/12 budynek Chemii A, pok.312. 

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 państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


