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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348249-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Usługi wywozu odpadów
2015/S 192-348249
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Nova Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14
Punkt kontaktowy: Nova Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Tadeusz Jasiński
33-300 Nowy Sącz
POLSKA
Tel.: +48 184421200
E-mail: biuro@nova-ns.eu
Faks: +48 184421200
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.nova.nowysacz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
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.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

03/10/2015
S192
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/8

Dz.U./S S192
03/10/2015
348249-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/8

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Lokalizacja odbioru odpadów:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu
ul. Tarnowska 120.
Kod NUTS PL215
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
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.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000, 90500000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: 3 250 [Mg]. Zamawiający zastrzega, że tak określona ilość
odpadów jest ilością orientacyjną i odbiór odpadów w ilości mniejszej, niż 3 250 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek
odpowiedzialności ze strony Zamawiającego.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

03/10/2015
S192
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/8

Dz.U./S S192
03/10/2015
348249-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/8

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 3 % wartości umownej brutto (z podatkiem VAT) – najpóźniej w dniu zawarcia
umowy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Środki własne.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawił:
a) informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów związku z
realizacją umowy,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami w przypadku, jeżeli w realizacji zamówienia będą
uczestniczyć inne podmioty (podwykonawcy).

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis warunków udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w szczególności:
— posiadają decyzję zezwalającą na transport odpadów o kodzie 19 12 10,
— posiadają decyzję zezwalającą przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie odzysku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia:
Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku wymaga wykazanie co najmniej 2 usług odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych lub wykonywanych w ostatnich 3 latach przed dniem
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości nie
mniejszej, niż 500 000,00 zł netto (pięćset tysięcy złotych) łącznie, z podaniem ich wartości, daty wykonania
(należy podać od miesiąca i roku-do miesiąca i roku) miejsca wykonania oraz adres Zamawiającego z
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie – wzór stanowi zał. nr 5
do SIWZ.
Dowodami, o których wyżej mowa są:
a) poświadczenie należytego wykonania usługi, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem
składania ofert
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
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Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku wymaga wykazania dysponowania tytułem prawnym do
instalacji odzysku – z podaniem miejsca lokalizacji, na której będzie prowadzony proces odzysku odbieranych
odpadów od Zamawiającego.
Dowodem, o którym mowa wyżej będzie dokument potwierdzający prawo dysponowania instalacją w okresie
wykonywania niniejszego zamówienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia
tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia – zał. nr 1.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych
w pkt. 1 i 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Warunki określone w pkt. 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
4. W zakresie spełnienia określonych warunków ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów i próbek, o których mowa w SIWZ.
5. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach na podstawie przedłożonych dokumentów.
6. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w ustawie
i specyfikacji w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty
zawierające:
1) komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją;
2) wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) oraz oferty Wykonawców, którzy nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności.
7. Zamawiający wzywa Wykonawców w razie zaistnienia przesłanek ustawowych do złożenia określonych
oświadczeń lub dokumentów, a także może zażądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub
złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub dokumentów.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 4, Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
— oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp ( wzór zał. nr 1 ) do SIWZ wraz z dokumentami, oświadczeniami i poświadczeniami wymienionym w
Rozdziale VII pkt. 1.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczących braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi (załącznik nr 2) do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 2 ustawy, przy czym osoby fizyczne
w celu spełnienia ww. warunku zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie oświadczenia o którym mowa w
ust. 1.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt.
5) ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:
— listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 albo
informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 3 do SIWZ).
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców
oddzielnie.
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Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
2. Odbiór odpadów będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godzinach między 7.00 a 15.00.
Realizowany będzie w skali danego miesiąca na podstawie uzgodnień telefonicznych.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu odpadu.
4. Realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a
w szczególności z:
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. 2013.21 z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. 2013.1232 z późń. zm.).
5. Rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów za dany miesiąc odbywać się będzie po wykonaniu
usługi (w terminie do 2 dni roboczych po zakończonym miesiącu), raz w miesiącu na podstawie karty
przekazania odpadów do której załączone będzie zestawienie tabelaryczne na podstawie kwitów wagowych
Zamawiającego.
6. Wykonawca wykaże, że dysponuje tytułem prawnym do instalacji odzysku, na której odbierane odpady od
Zamawiającego zostaną poddane procesowi przetwarzania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w tym
zakresie.
7. Wykonawca wykaże, że posiada ważne decyzje na odzysk i na transport odpadów 19 12 10.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia
szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku
poprzez złożenie oświadczenia – zał. nr 1 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu w trybie art. 22 ustawy Pzp.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w szczególności:
— posiadają decyzję zezwalającą na transport odpadów o kodzie 19 12 10,
— posiadają decyzję zezwalającą przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie odzysku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia:
Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku wymaga wykazanie co najmniej 2 usług odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych lub wykonywanych w ostatnich 3 latach przed dniem
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości nie
mniejszej, niż 500 000,00 zł netto (pięćset tysięcy złotych) łącznie, z podaniem ich wartości, daty wykonania
(należy podać od miesiąca i roku-do miesiąca i roku) miejsca wykonania oraz adres Zamawiającego z
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie – wzór stanowi zał. nr 5
do SIWZ.
Dowodami, o których wyżej mowa są:
a) poświadczenie należytego wykonania usługi, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem
składania ofert
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
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Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku wymaga wykazania dysponowania tytułem prawnym do
instalacji odzysku – z podaniem miejsca lokalizacji, na której będzie prowadzony proces odzysku odbieranych
odpadów od Zamawiającego.
Dowodem, o którym mowa wyżej będzie dokument potwierdzający prawo dysponowania instalacją w okresie
wykonywania niniejszego zamówienia.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin płatności. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
NV/V/P_Z/11/2015/2698

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.11.2015 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 9.11.2015 - 9:15
Miejscowość:
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Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14, Sekretariat Spółki
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz
danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie
z treścią wzoru umowy stanowiącej zał. nr 6 do SIWZ.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze klauzul.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom a także innym osobom których
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki odwoławcze, na zasadach zawartych w Dziale VI ustawy
Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.9.2015
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