Przedmiot: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Krzczonów
Zamawiający: GMINA KRZCZONÓW
Województwo: lubelskie
Adres: 23-110 Krzczonów, Spokojna
Telefon: +48(81)5664051, +48(81)5664079
Fax: +48(81)5664079
Strona internetowa: www.krzczonow.pl
Data publikacji: 2018-01-03
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: GMINA KRZCZONÓW, 23-110 Krzczonów, Spokojna, REGON: 431019655
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: Wykonawca musi posiadać: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o
którym mowa w art.. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm. ) w zakresie wszystkich odpadów objętych
niniejszym postępowaniem. b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie
ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1688) w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 ze
zm.) c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 ze zm.), w zakresie
odpadów objętym zamówieniem.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
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