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OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY: 
 
1. Przedmiot i zakres zamówienia 
 

Utrzymanie czysto ści terenów placówek ZLA w 2014 roku 
 
2. Termin wykonania zamówienia 
 

Od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.  
 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
 

Specyfikacj ę Istotnych Warunków Zamówienia mo żna odebra ć w siedzibie Zamawiaj ącego w Sekretariacie                 
w godzinach od 8:00 do 14:00. Specyfikacja Istotnych  Warunków Zamówienia została udost ępniona na stronie: 
www.zlaoswiecim.pl   
 
4. Termin składania ofert 
 

Oferty nale ży składa ć w terminie do dnia 23 grudnia 2013r. w siedzibie Z amawiaj ącego do godz. 8. 00   na dziennik 
podawczy (pok. 119). Termin publicznego otwarcia of ert przypada na dzie ń 23 grudnia 2013r. godz. 8. 30. 
Miejscem otwarcia jest siedziba Zamawiaj ącego (pok. nr 120). 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu 
 

O zamówienie mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy spełniaj ą okre ślone przez Zamawiaj ącego warunki 
dotycz ące: 
 

1) Posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 
nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń, 

2) Posiadania wiedzy i do świadczenia,  
3) Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobam i zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

Wykonawca jest zobowi ązany wykaza ć najpó źniej w dniu składania ofert, że spełnia warunki zawarte w art. 22 
ust.1 Pzp oraz niniejszej siwz oraz nie podlega wyk luczeniu z post ępowania z powodu niespełnienia warunków 
okre ślonych w art. 24 ust.1 Pzp, poprzez zło żenie wraz z ofert ą dokumentów wymaganych przez Zamawiaj ącego, 
o zakresie i tre ści zgodnych z zapisami niniejszej siwz. Wykazuj ąc si ę spełnianiem warunków udziału 
w post ępowaniu oraz brakiem podstaw do wykluczenia z post ępowania wykonawca mo że polega ć na wiedzy 
i do świadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnyc h do wykonania zamówienia lub zdolno ściach 
finansowych innych podmiotów, niezale żnie od charakteru prawnego ł ączących go z nimi stosunków. W takim 
wypadku wykonawca winien udowodni ć Zamawiaj ącemu, że będzie dysponował wykazanymi w ten sposób 
zasobami, przedstawiaj ąc pisemne zobowi ązania ka żdego z podmiotów udost ępniaj ących mu zasoby na 
podstawie art. 26 ust. 2b Pzp, potwierdzaj ące w sposób bezsporny wol ę udost ępnienia oraz zakres 
udost ępnionych zasobów, a tak że dokładnie wskazuj ącego zamówienie, przy wykonywaniu którego oddaje on  
wymienione w zobowi ązaniu zasoby do dyspozycji Wykonawcy. Je żeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie 
może przedstawi ć dokumentów dotycz ących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
Zamawiaj ącego, mo że przedstawi ć inny dokument, który w wystarczaj ący sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiaj ącego warunku. 
 

Ocena spełniania warunków udziału w post ępowaniu dokonywana b ędzie zgodnie z formuł ą spełnia-nie spełnia 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o świadczeniach wymaganych w niniejszej siwz.  
 
6. Termin związania ofertą 
 

30 dni od dnia ostatecznego terminu otwarcia ofert 
 
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 

Cena - 100% 
 
8. Kwota wadium 
 

Zamawiaj ący nie wymaga wniesienia wadium 
 
9. Dodatkowe informacje 
 

Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych i wariantowych 
Zamawiaj ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
Zamawiaj ący nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu  zakupów 
Zamawiaj ący nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne j do wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
10. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
 

16.12.2013r. 


