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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129114-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Andrychów: Usługi związane z odpadami
2015/S 073-129114

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:
III Przedmiot zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1 czerwca
2015 r. do 31 grudnia
2017 r.
III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy pkt. 19): Wykonawca - przed zawarciem umowy - winien
udokumentować
gotowość przyjęcia i zagospodarowania odpadów przez
Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodną z Planem Gospodarki Odpadami
Województwa Małopolskiego, przez cały trzyletni okres obowiązywania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień
uzupełniających nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
IV Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w miarę występowania potrzeb od dnia 1.06.2015 r. do dnia
31.12.2017 r.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
X Wymagania dotyczące wadium:
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 28.04.2015 r. godz.
7.15.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.4.2015 (7:15)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
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28.4.2015 (7:30)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
III Przedmiot zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w terminie od 1.6.2015 do 31.12.2016.
III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy pkt. 19): Wykonawca - przed zawarciem umowy - winien
udokumentować gotowość przyjęcia i zagospodarowania odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych zgodną z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przez cały okres obowiązywania
umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających nie więcej niż 10 % wartości zamówienia
podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
IV Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w miarę występowania potrzeb od dnia 1.06.2015 r. do dnia
31.12.2016 r.
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.
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)


