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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103786-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Usługi odbioru ścieków,
usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2015/S 059-103786
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
Punkt kontaktowy: Wydział Inżyniera Miasta, Biuro Zamówień Publicznych, Urząd Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim
Osoba do kontaktów: Marta Wawrzyńczyk, Andrzej Pawlik, Marzena Janas-Polus
97-200 Tomaszów Mazowiecki
POLSKA
Tel.: +48 447242311
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
Faks: +48 447244359
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.tomaszow-maz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko

I.4)

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

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)
II.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Miasto Tomaszów Mazowiecki.
Kod NUTS PL115

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
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II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki i ich zagospodarowanie,
tj. odzysk lub unieszkodliwianie, w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w obowiązujących przepisach
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów biodegradacji przekazywanych do składowania.
Szacunkowy koszt bez VAT: 12 000 000 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90000000, 90500000, 90511000, 90513100, 90511200, 90512000, 90513200

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
8.6.2015

II.7)

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

II.8)

Informacje dodatkowe:

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

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

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Informacje na temat ogólnych ram prawnych

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.3.2015
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