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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90969-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Gaszowice: Usługi związane z odpadami
2013/S 056-090969

Gmina Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, Osoba do kontaktów: Szymon Gomola, Gaszowice44-293,
POLSKA. Tel.:  +48 324327140. Faks:  +48 324327141. E-mail: ug@gaszowice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.3.2013, 2013/S 50-082023)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000
Usługi związane z odpadami
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,głównych dostaw
lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych
w celu realizacji zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw
lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów nie
mniejszej niż 1000 Mg;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,wymagane
jest wykazanie przez wykonawcę że dysponuje co najmniej:
- 3 (trzema) pojazdami typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 80 l, 110/120 l, 240 l, 1100 l,
- 1 (jedną) śmieciarką małogabarytową do 3,5 tony przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym
dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach,
- 1 (jednym) pojazdem z dźwignikiem hakowym lub bramowym (nośnik) przystosowane do odbioru kontenerów z
odpadami typu KP5, KP7,
- 2 (dwa) samochody ciężarowe przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych i odpadów umieszczonych w
szczelnych workach plastikowych,
- 1 (jednym) samochód ciężarowy z żurawiem HDS przystosowany do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki.
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych
w celu realizacji zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw
lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów nie
mniejszej niż 1000 Mg;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,wymagane
jest wykazanie przez wykonawcę że dysponuje co najmniej:
- 3 (trzema) pojazdami typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 80 l, 110/120 l, 240 l, 1100 l,
- 1 (jedną) śmieciarką małogabarytową do 3,5 tony przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym
dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach,
- 1 (jednym) pojazdem z dźwignikiem hakowym lub bramowym (nośnik) przystosowane do odbioru kontenerów z
odpadami typu KP5, KP7,
- 2 (dwa) samochody ciężarowe przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych i odpadów umieszczonych w
szczelnych workach plastikowych,


