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. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych tj. z 20 listopada 2007 (Dz.U. Nr 223, poz. 1ó55) (pq) w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ań. 10 ust.

o Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania zuwrze umowę ramową z trzema
Wykonawcami, którzy złoźlą najkorrystniejsze oferty, chyba że oferĘ niepodlegające odrzuceniu złoĘ
mniej Wykonawców.

o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamzwiającego o
adresie wwv.'pgk.zamos*.pł., odebrać za opłatą 22 złw Dziale ds. Zamówień Publicznych PGK Sp. z o.o.
w Zamościu przy ul. Kruczej 10n pokój Nr 8 lub otrzymać za za|iczeniem pocztowym z doliczeniem
kosztów przesyłki - 15'5$ + vAT (nr faxu: 084-638-12.44 lub poczta elektroniczna:
darek@pgk.zamosc.pl)

o Zamau,iający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
o okres realŁacji przedmiotu zamówienia - 201CI r'
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonarł'cy, którzy:
* dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia _ złożą odpowiednie

oświadczenie;
ź. znajdują się w sytuaeji ekonomicznej i Jinansowej pozwalającej na realizacje aamówienia_ złożą

odpowiednie oświadc7enie ;
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia _ urykażą się dostawą, w ciągu

ostatnich trzech lat lub w całym okresie dzłałalności jeżeli jest on krótsą; niż trzy lata, pojemników do
składowania odpadów stałych, }, tym co najmniej jedną dostawą w ilości i asoĘmencie odpowindającą
wielkości porównywalnej z niniejszym zamówieniem z podaniem zamawiającego ich wartości oraz daty i
miejsca dostawy;,

* przedstawiąpozytywnąopinię Zamawiających o wykonanych dostawach, podanych w zestawieniu
ł.. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l pzp _ złożą

o dpow iednie oświadczenie.
o Zamawiający w trakcie oceny spełnienia warunków sprawdzi czy Wykonawca złaĘ| odpowiednie

dokumenty, oświadczenia, rvykazy według formuĘ ,,złoĘł - nie złoĘł', oraz sprawdzi ich poprawność
pod względem merytorycznym.

o Ocena poprawności merytorycznej złożonych dokumentów, oświadczeń oraz wykazów zostanie dokona
wedlug formuĘ ,,spelnia - nie spełnia''

o Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
. ofer8 naleĘ skladać do dnia 4 marca 2010 r' do godz. 12:00 w Sekretariacie przedsiębiorstwa (pokój

nr29. - II pJ.
o Wykonawcarwiązany będzie ofertą przez30 dni od terminu składania ofeń.
. ?rzy ocenie ofert zostanie zastosowane kryterium najniższej ceny.
o Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
o Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
o Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
. Ogłoszenie doĘczące niniejszego zamówienia ukazało się w Biuletynie IJZP w dniu 19. a2.20fi r., pod

numerem AZP 47674 -zA10


