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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86384-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2010/S 58-086384
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A
Kontaktowy: KZK GOP
Do wiadomości: Danuta Kolmer
40-053 Katowice
POLSKA
Tel. +48 327438471
E-mail: dkolmer@kzkgop.com.pl
Faks +48 322519745
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.kzkgop.com.pl
Adres profilu nabywcy http://bip.kzkgop.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne związek komunalny
Inne transport publiczny
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 14, 92, 132, 184,
198, 199.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2
Główne miejsce świadczenia usług Bytom, Zabrze, Chorzów, Ruda Śląska.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
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II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach
komunikacji miejskiej nr: 14, 92, 132, 184, 198, 199 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w
Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.
2. Wykonywana usługa objęta jest:
a) systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu przednimi drzwiami,
b) systemem dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach wykonujących usługi na liniach nr 14 i 198
obejmującym w szczególności wizualne i foniczne zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie danej
linii oraz przekazywanie pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej.
3. Parametry linii komunikacji miejskiej będących przedmiotem zamówienia
Linia nr 14:
— relacja: Bytom Dworzec PKP – Karb – Miechowice Zabrze Rokitnica – Mikulczyce – Zabrze Goethego o
długości: 21,1/20,6 km,
— kursuje w godzinach: 4:12 – 23:45,
— dobowa praca przewozowa: dni robocze 1.189,8 wzkm, dni wolne 796,3 wzkm,
— wozogodziny ogółem: dni robocze 61:59 h, dni wolne 37:22 h,
— wozogodziny postoju: dni robocze 12:33 h, dni wolne 8:32 h,
— średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze 19,20 km/h, dni wolne 21,31 km/h,
— średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze 24,07 km/h, dni wolne 27,62 km/h.
Linia nr 92:
— relacja: Zabrze Helenka ELZAB – Rokitnica – Bytom Miechowice – Karb – Bytom Łagiewniki – Chorzów
Rynek o długości: 19,0/19,5 km,
— kursuje w godzinach 5:33 – 21:32,
— dobowa praca przewozowa: dni robocze 592,5 wzkm, dni wolne 316,0 wzkm,
— wozogodziny ogółem: dni robocze 29:54 h, dni wolne 16:06 h,
— wozogodziny postoju: dni robocze 5:35h, dni wolne 4:54 h,
— średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze 19,82 km/h, dni wolne 19,63 km/h,
— średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze 24,37 km/h, dni wolne 28,21 km/h.
Linia nr 132:
— relacja: Bytom Dworzec PKP – Karb – Miechowice – Zabrze Rokitnica – Zbrosławice Kamieniec Szkoła o
długości: 20,9/20,3 km,
— kursuje w godzinach: dni robocze 4:45 – 23:12, dni wolne 4:51 – 23:12,
— dobowa praca przewozowa: dni robocze 388,4 wzkm, dni wolne 367,2 wzkm,
— wozogodziny ogółem: dni robocze 19:44 h, dni wolne 18:07 h,
— wozogodziny postoju: dni robocze 5:28 h, dni wolne 6:21 h,
— średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze 19,68 km/h, dni wolne 20,27 km/h,
— średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze 27,22 km/h, dni wolne 31,21 km/h.
Linia nr 184:
— relacja: Bytom Dworzec PKP – Miechowice – Zabrze Rokitnica – Zbrosławice Wieszowa – Pyskowice Plac
Wyszyńskiego (okrężna) o długości: 26,7/26,1 km,
— kursuje w godzinach: dni robocze 7:00 – 11:06/16:50 – 20:00,
— dobowa praca przewozowa: dni robocze 221,2 wzkm,
— wozogodziny ogółem: dni robocze 8,57 h,
— wozogodziny postoju: dni robocze 1,55 h,
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— średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze 23,60 km/h,
— średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze 30,03 km/h.
Linia nr 198:
— relacja: Zabrze Goethego – Kończyce – Bielszowice – Halemba Pętla o długości 13,2/14,9 km,
— kursuje w godzinach: 4:40–23:43,
— dobowa praca przewozowa: dni robocze 648,0 dni wolne 367,0 wzkm,
— wozogodziny ogółem: dni robocze 33:30 h, dni wolne 19:09 h,
— wozogodziny postoju: dni robocze 6:17 h, dni wolne 4:36 h,
— średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze 19,34 km/h, dni wolne 19,16 km/h,
— średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze 23,81 km/h, dni wolne 25,22 km/h.
Linia nr 199:
— relacja: Zabrze Goethego – Pawłów – Ruda Śląska Bielszowice – Nowy Bytom – Wirek – Bykowina –
Kochłowice Kopalnia Śląsk o długości: 13,6/10,5 km,
— kursuje w godzinach: dni robocze 4:40 – 23:26,
— dobowa praca przewozowa: dni robocze 444,1 wzkm,
— wozogodziny ogółem: dni robocze 21:30 h,
— wozogodziny postoju: dni robocze 1:44 h,
— średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze 20,66 km/h,
— średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze 22,47 km/h.
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie 4 lat (okres realizacji umowy) na w/w liniach wynosi:
tabor B – 4.619.500 wzkm.
W czasie prowadzonego postępowania, Zamawiający udostępnia do wglądu Wykonawcom rozkłady jazdy na w/
w linie w Wydziale Organizacji Przewozów. Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, Zamawiający
przekaże komplet rozkładów jazdy przed podpisaniem umowy.
4. Zamawiający zakłada możliwość czasowego zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia, z realizacją w dowolnym okresie trwania umowy, związanego z koniecznością organizowania
komunikacji zastępczej na wyznaczonych odcinkach tras w związku z doraźnymi remontami dróg i torowisk lub
w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi awariami układu sieci drogowej i torowisk
lub z innych przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej w kształcie podstawowym.
5. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, niedopuszczalne jest powierzenie podwykonawcom
wykonywania usług autobusowego transportu publicznego na w/w liniach komunikacji miejskiej.
6. Zamawiający przewiduje wdrożenie w 2011 roku Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), której funkcja
elektronicznej portmonetki zastosowana będzie w transporcie publicznym jako elektroniczny bilet. Bezpośrednia
łączność z pojazdami będzie realizowana i finansowana z projektu ŚKUP, a dla przesyłania danych o
rozkładach jazdy, raportów i komunikatów niezbędne będzie stałe łącze do Internetu.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60112000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
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II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie 4 lat (okres realizacji umowy) na w/w liniach wynosi:
tabor B – 4.619.500 wzkm.

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy
złotych) w terminie do dnia 6.5.2010 r. do godz. 12:00.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca
powinien złożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (Załącznik 3b do SIWZ).
2. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwagi:
1. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty zgodne z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa
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Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Wykonawca ten zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-6 SIWZ,, składa dokumenty zgodnie z § 4 w/w
rozporządzenia.
3. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przedstawić dokumenty wymienione w pkt: 1
(Załącznik nr 3b) oraz w pkt. 2-6,
b) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez tego Wykonawcę.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej 1,0 mln PLN .
2. Ocena spełniania warunku określonego powyżej zostanie dokonana na podstawie dokumentu określonego
w pkt 6.4 SIWZ, tj. złożonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) co najmniej 1,0
mln PLN (słownie: jeden milion złotych).
3. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca powinien złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) co
najmniej 1,0 mln PLN (słownie: jeden milion złotych).
Uwagi:
1. Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona ich
przeliczenia na polskie złote według kursu średniego, publikowanego przez NBP z dnia będącego upływem
terminu składania ofert.
2. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) każdy z Wykonawców oddzielnie musi przedstawić ww. polisę,
b) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez tego Wykonawcę.

III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące:
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1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, tj. licencji na wykonywanie transportu
drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, usług w zakresie przewozów regularnych o łącznej wartości nie mniejszej niż
8,5 mln zł brutto, przy czym każda z wykonanych usług o wartości nie mniejszej niż 3,0 mln PLN brutto,
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (taborem autobusowym), tj. dysponowania przez
Wykonawcę w całym okresie realizacji usługi czternastoma autobusami z homologacją, niskopodłogowymi z
platformą najazdową na wózki dla osób niepełnosprawnych, spełniającymi wymagania określone w przepisach
ustawy z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i
przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej, w tym wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz
następujące wymagania dodatkowe:
— czternaście autobusów o długości nie większej niż 12 m i pojemności co najmniej 91 (tabor typu B), nie
starsze niż z 2000 roku i wyposażone w silniki spełniające normę czystości spalin co najmniej EURO 2, z
których co najmniej sześć jest nie starszych niż z 2009 roku i wyposażonych w silniki spełniające normę
czystości spalin co najmniej EURO 5,
— liczba miejsc siedzących w autobusie nie może być mniejsza niż 20 % ogólnej, wskazanej przez producenta
pojemności autobusu,
— przedział kierowcy: łączący się z wnętrzem pojazdu, umożliwiający bezpośredni kontakt kierowcy z
pasażerem,
— drzwi pasażerskie – co najmniej troje drzwi dwuskrzydłowych, wszystkie uruchamiane mechanicznie ze
stanowiska kierowcy spełniające wymagania techniczne ujęte w Polskiej Normie PN-S-47010,
— kasowniki elektroniczne o min. dziesięciocyfrowym systemie kasowania w ilości co najmniej równej liczbie
drzwi pasażerskich w autobusie,
— łączność telefoniczna lub radiowa pomiędzy kierującym autobusem a punktem dyspozytorskim Wykonawcy,
mającym łączność z policją i pogotowiem ratunkowym oraz łączność telefoniczną z Zamawiającym,
— wyposażone w zestawy elektronicznych tablic kierunkowych rozmieszczonych zgodnie z § 21
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32 poz. 262 z późn. zm.),
— wyposażone w urządzenia do dynamicznej informacji pasażerskiej służące do zapowiadania przystanków
zlokalizowanych na trasie danej linii oraz przekazywania pasażerom informacji dodatkowych o usługach
komunikacji publicznej.
2. Ocena spełnienia warunków:
2.1. Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie 1.1 zostanie dokonana na podstawie dokumentu
wymienionego w pkt 3.2.
2.2. Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie 1.2. zostanie dokonana na podstawie dokumentów
określonych w pkt 3.3.
2.3 Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie 1.3 zostanie dokonana na podstawie dokumentu
określonego w pkt 3.4, tj. wykazu taboru autobusowego dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia
(Załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z informacją o podstawie dysponowania tym taborem. Wykonawca może
polegać na potencjale technicznym (taborze) innych podmiotów. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował taborem niezbędnym do realizacji zamówienia, w
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szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnego taboru na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 1 Wykonawca powinien złożyć:
3.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załączniki nr 3a do SIWZ).
3.2 Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydaną na podstawie ustawy z
dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).
3.3 Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, usług w zakresie przewozów regularnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 8,5 mln zł brutto, przy
czym każda z wykonanych usług o wartości nie mniejszej niż 3,0 mln PLN brutto, zgodnie z Załącznikiem nr
2 do SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3.4. Wykaz określonego w pkt 1.3 taboru autobusowego zaoferowanego do realizacji zamówienia (Załącznik nr
5 do SIWZ) jakim dysponuje Wykonawca wraz z informacją o podstawie dysponowania tym taborem.
3.5 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnego do
wykonania zamówienia taboru, na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia, jeżeli w wykazie, o
którym mowa w pkt 3.4, Wykonawca wykazał tabor, którym nie dysponuje na dzień składania ofert.
Uwagi:
1. Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona ich
przeliczenia na polskie złote według kursu średniego, publikowanego przez NBP z dnia będącego upływem
terminu składania ofert.
2. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) w odniesieniu do dokumentu wymienionego w pkt 3.1 (Załącznik nr 3a do SIWZ) oraz pozostałych
dokumentów, Wykonawcy powinni złożyć jeden wspólny dokument,
b) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez tego Wykonawcę.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/PO/6/PZ/7/10

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 6.5.2010 - 11:30
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.5.2010 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 6.5.2010 - 12:30
Miejsce Siedziba zamawiającego (parter, nr pokoju 015).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
19.3.2010
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