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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131977-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Andrychów: Usługi związane z odpadami
2015/S 075-131977

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Batorego 24, Osoba do kontaktów: Jerzy Wojewodzic, Andrychów 34-120, POLSKA.
Tel.:  +48 338753661. Faks:  +48 338753109. E-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.3.2015, 2015/S 58-102122)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000, 90511000, 90511200, 90511300, 90512000, 90513100, 90533000
Usługi związane z odpadami
Usługi wywozu odpadów
Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Usługi zbierania śmieci
Usługi transportu odpadów
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Usługi gospodarki odpadami
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
II. Obowiązki Wykonawcy:
(...)
6. Wykonawcą może być jedna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która dokonuje
przetworzenia odpadów komunalnych w miejscu odległym max. 40 km. od siedziby Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany do podania dokładnego adresu lokalizacji instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych i jej odległości w km od siedziby Zamawiającego.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
X Wymagania dotyczące wadium:
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 4.5.2015 r. godz.
7.15.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska odpadów.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie przetwarzania odpadów 200301 oraz prowadzenie składowiska odpadów powstających w
wyniku przetworzenia odpadów 200301 (jeżeli prowadzi składowisko) lub umowę z prowadzącym takie składowisko
posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów (należy wtedy dołączyć pozwolenie
prowadzącego składowisko). Pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie powinno obejmować
odpady o kodach 191212, 190599, 190503, 190501.
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2. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi aktualną informację o statusie instalacji
do mechanicznego biologicznego przetwarzania odpadów. Odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego oraz
poszczególnymi instalacjami nie może przekraczać 40 km.
3. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kopię aktualnego wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Andrychów, zgodnie z wymogami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
4. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi zezwolenie na transport odpadów wynikający
z ustawy o odpadach.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
4.5.2015 (7:15)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
4.5.2015 (7:30)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
II. Obowiązki Wykonawcy:
(...)
6. Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
X Wymagania dotyczące wadium: wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj.
przed 8.5.2015 godz. 7:15.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
2. Kopia uchwały w sprawie wykonania Planu potwierdzająca status RIPOK lub umowa z RIPOK.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
1. warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie wpisany do Uchwały Semiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego – Region Zachodni i
będzie posiadał status RIPOK lub umowę z RIPOK;
2. warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kopię aktualnego wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Andrychów, zgodnie z wymogami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz.U. z
2013 r. poz. 1399 ze zm.);
3. warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi zezwolenie na transport odpadów wynikający
z ustawy o odpadach.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
8.5.2015 (7:15)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
8.5.2015 (7:30)


