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OGŁOSZENIE
z dnia 30 grudnia 2014 r.
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

w procedurze zamówienia o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
„Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów
(ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90511000-2
usługi wywozu odpadów
90500000-2
usługi związane z odpadami
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów
(ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Odbiór, transport i odzysk łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami dla odpadów powstałych po procesie
mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, z których zostaje wydzielona frakcja nadsitowa
oznaczona kodem 19 12 10. Frakcja ta wymaga zastosowania procesów odzysku.
Zamówienie obejmuje okres od podpisania umowy do 31 marca 2015 r. lub osiągnięcia ilości określonej w przedmiocie
zamówienia.
Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania do 1700 [Mg].
Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wynosi 315 000,00 zł netto ( słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych
00/100).
2.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

NOVA Sp. z o. o.
ul. Śniadeckich 14, 33–300 Nowy Sącz, tel. 18 442 12 00, fax. 18 442 12 00 w. 6
Adres strony internetowej: www.bip.nova.nowysacz.pl, www.nova-ns.eu
Adres poczty elektronicznej: biuro@nova-ns.eu
3.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
4.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego po
opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Istnieje moŜliwość przesłania SIWZ
drogą elektroniczną po uprzednim złoŜeniu wniosku drogą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
5.WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 marca 2015 r. lub osiągnięcia ilości określonej w przedmiocie
zamówienia tj. do 1700[Mg].
6.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona w oparciu o przedłoŜone oświadczenia.
7.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
Wadium naleŜy wnieść w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
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8. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 10 % wartości umownej brutto (z podatkiem VAT) – najpóźniej w dniu
zawarcia umowy.
9. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców do realizacji Ŝadnej partii zamówienia.
10. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

- cena – 90%
- termin płatności – 10 %
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Spółki – 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 14 najpóźniej
do dnia 07.01.2015 r. do godz. 9.00.
12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wywieszono: 30 grudnia 2014 r.
Zdjęto : …………………… 2015 r.
Nowy Sącz, dnia 30 grudnia 2014 r.

Prezes Zarządu

/-/ Piotr Leszek Piotrowski

