
Warszawa: Dostawa biletów 90-ci dniowych ulgowych i normalnych

oraz jednorocznych biletów seniora lokalnego transportu zbiorowego

w Warszawie, kodowanych na kartach zbliżeniowych, wydawanych

przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszaw e (ZTM)

Numer ogłoszenia: 73197 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwow Instytut Badawczy , ul. Czerniakowska 16,

00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, faks 22 623 36 93.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dosta a biletów 90-cio dniowych ulgowych i normalnych oraz jednorocznych bilet� w seniora, lokalnego

transportu zbiorowego w Warszawie, kodowanych na kartach zbliżeniowych, wydawanych przez Zarząd

Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

dostawa biletów 90- io dniowych ulgowych i normalnych oraz jednorocznych biletów seniora, lokalnego transport

zbiorowego w Warszawie, kodowanych na kartach zbliżeniowych, wydawanyc przez Zarząd Transportu

Miejskiego w Warszawie (ZTM), zwanych dale biletami, a w tym: 1) biletów ulgowych imiennych, strefa 1 - 5 szt.

(x 4 kwartały 2) biletów normalnych imiennych, strefa 1 i 2, - 5 szt. (x 4 kwartały 3) biletów seniora, strefa 1 i 2 - 2

szt. (x 1 rok) 4) biletów normalnych imiennych strefa 1 - 90 szt. (x 4 kwartały Ilości i rodzaje biletów, o których

mowa wyżej, należy traktowa� jako założenia planowe, bez gwarancji Zamawiającego na ich realizacj w pełnym

zakresie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.90.00-2. p>

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie /p>

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończeni : 30.04.2013.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesieni wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek n poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ � DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA� U W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu,



należy przedłożyć:< >

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć: p>

oświadczenie o braku podstaw d wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestr , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania br ku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

skła ania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udziele ie

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizyczn ch oświadczenie w

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po a terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym m siedzibę lub miejsce

zamieszkania potwierdzający, że:< >

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed u ływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowa iu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione o

reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocni - także

pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez o oby

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamó ienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracownik �w stanowią osoby

niepełnosprawne: nieSEKCJA 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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawc : tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunk �w zmian

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznyc , Zamawiający

dopuszcza następujące zmiany postanowień niniejszej um y: a) zmiany terminu

dostawy z przyczyn niezależnych od Stron b) zmianę ceny Biletów o procent

wzrostu cen zakupu biletów, ustalon w uchwale Rady Miasta Warszawy, c)

zmniejszenia ilości przedmiotu umowy do wysokości 20% całkowit go

wynagrodzenia brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp a specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.ciop.pl - aktualności - zamówienia publiczne

wszczęte< > Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod



adresem Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul.

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, pok. 326, piętro III.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu lub

ofert: 11.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Centraln Instytut Ochrony Pracy -

Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, pok. 335 -

Kancelaria, piętr III.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( d ostatecznego terminu

składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziele ie zamówienia,

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielo ej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand u (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub c ęści zamówienia: nie< >


