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Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie obowiązkowe 
Zamieszczanie nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego                         Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)   

Zawarcia umowy ramowej                                                                     

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej

Adres pocztowy: ul. Pod Lasem 64

Miejscowość: 
Rybnik

Kod pocztowy:
44 - 210

Województwo:
śląskie

Tel.: 
032/4248838

Fax:
032/4249326

Ogólny adres internetowy zamawiającego (jeżeli dotyczy): www.rybnik.pl/zielen
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Administracja rządowa centralna
 Administracja rządowa terenowa
 Administracja samorządowa 
 Podmiot prawa publicznego
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
 Uczelnia publiczna
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 Inny (proszę określić):      

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wycinka drzew w pasach drogowych na terenie miasta Rybnika

II.1.2) Rodzaj zamówienia 
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Roboty budowlane                     

Przysługuje odwołanie          

    Nie przysługuje odwołanie         

Dostawy                                  Usługi                                      

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Wycinka drzew w pasach drogowych na terenie miasta Rybnika.

Szczegółowy zakres usług precyzuje SIWZ. 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny 
przedmiot 77.21.14.00-6

Dodatkowe 
przedmioty

II.1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej                    tak   ilość części:               nie   

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej                 tak                                     nie   

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach:   ��  lub    dniach:    55   lub

data rozpoczęcia  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  ��/��/����  (dd/mm/rrrr)

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)   nie dotyczy
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III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień;  
- posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
2.  Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca  dysponuje  min.  2  osobami  do  bezpośredniego  nadzorowania  prac  objętych  przedmiotem 

zamówienia, posiadającymi wykształcenie z zakresu leśnictwa, ogrodnictwa bądź architektury krajobrazu 
oraz co najmniej roczny staż pracy przy wykonywaniu tego rodzaju robót.

b) Posiadanie ubezpieczenia OC na czas realizacji umowy.
Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1) aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji,  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
3) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony        Przetarg ograniczony           

Negocjacje z ogłoszeniem     Dialog konkurencyjny               

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców ���  

lub  minimalna liczba ��� / maksymalna liczba ��� 

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena                                                   

lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    
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Kryteria

1.                                                                                 

2.                                                                                 

3.                                                                                 

4.                                                                                 

5.                                                                                 

Znaczenie

                    

                    

                    

                    

                    

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                               

tak     adres strony, na której będzie prowadzona:...................................................................

nie   

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli  
dotyczy): www.rybnik.pl/zielen

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, Rybnik,              ul. 
Pod Lasem 64

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określających w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli  
dotyczy): 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:: 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 

Data:  04/10/2007   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 09:00
Miejsce: Sekretariat Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64
IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

VI. 3.6) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
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