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Polska-Ostróda: Usługi związane z odpadami
2016/S 224-409105

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, Ostróda,
Osoba do kontaktów: Krystyna Dobkiewicz, Ostróda 14-100, Polska. Tel.:  +48

896422411. Faks:  +48 6423015. E-mail: dobkiewicz@czystesrodowisko.eu

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.11.2016, 2016/S 212-386949)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000, 90511000, 90512000, 90513100
Usługi związane z odpadami
Usługi wywozu odpadów
Usługi transportu odpadów
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
(...)
4. System monitoringu powinien zostać uruchomiony w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania Umowy.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Doświadczenie wykonawcy. Waga 20.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
9.12.2016 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
9.12.2016 (10:30)
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dysponuje następującym osobami skierowanymi przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:
1 (jedną) osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w gospodarce odpadami
komunalnymi;
3 (trzema) osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz co
najmniej 3-letnie doświadczenie w tym zakresie.
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ
(...)
System monitoringu powinien zostać uruchomiony w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Zwiększona częstotliwość odbioru - odpady wielkogabarytowe. Waga 20.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386949-2016:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S224
19/11/2016
409105-2016-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 2

19/11/2016 S224
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 2

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
14.12.2016 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
14.12.2016 (10:30)
Inne dodatkowe informacje
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, stanowiących
nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego; zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie
odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe tj. wykonywaniu usługi i/lub usług dla przedmiotowego
zadania a ilość usług zleconych w ramach zamówienia uzupełniającego będzie uzależniona od bieżących potrzeb
Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego – zamówienie może być
udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie
realizacji zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność.


