Opoczno: Usługi transportowe - transport materiałów spoza terenu miasta i gminy Opoczno
na wskazaną budowę na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2008-2009
Numer ogłoszenia: 230917 - 2008; data zamieszczenia: 23.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044
7363137, fax. 044 7363111.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe - transport
materiałów spoza terenu miasta i gminy Opoczno na wskazaną budowę na terenie miasta i gminy
Opoczno w latach 2008-2009.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi transportowe transport materiałów spoza terenu miasta i gminy Opoczno na wskazaną budowę na terenie miasta
i gminy Opoczno w latach 2008-2009.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy
Wykonawca załączy odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia . potencjał techniczny ( wymagane minimum.): samochód samowyładowczy o ładowności powyŜej
25 ton - 4 szt. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca załączy dokument
potwierdzający dysponowanie wymaganym sprzętem. Z pozostałym zakresie Zamawiający uzna
warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoŜy oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoŜy oświadczenie z art.22
ust.1 ustawy Pzp. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

•

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoŜy oświadczenie z art.22
ust.1 ustawy Pzp..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeŜeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; Dokument o którym mowa wyŜej, powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa
wyŜej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.Wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi
i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca zgodnie z zał. nr 3, wymagane min: - Samochód
samowyładowczy o ładowności powyŜej 25 ton - 4 szt. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
W przypadku oferty składanej wspólnie oświadczenie składa kaŜdy podmiot, zał. nr 2..

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.um.opoczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Opocznie, Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno,
budynek C, I piętro..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.10.2008 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski w Opocznie, sekretariat Urzędu, I piętro, ul.
Staromiejska 6, 26-300 Opoczno..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

