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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489415-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Przemyśl: Usługi związane z odpadami
2020/S 202-489415

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 650038730
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 104
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Hornecki
E-mail: zamowienia.p@pgk.przemysl.pl 
Tel.:  +48 166782484
Faks:  +48 166786783
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.przemysl.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgk-przemysl.4bip.pl/index.php?idg=4&id=9&x=5

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.pgk-przemysl.4bip.pl/index.php?idg=4&id=9&x=5
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: odbiór odpadów

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości 
niezamieszkałych i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych

II.1.2) Główny kod CPV
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90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej 
Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych tj. takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają na nich odpady komunalne (objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) i ich 
transport do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej 
Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych tj. takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają na nich odpady komunalne (objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracji o ilości i rodzajach 
wytwarzanych odpadów komunalnych, rodzajach pojemników do ich gromadzenia oraz częstotliwości odbioru) i 
ich transport do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:
a) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – w ilości 2 900 Mg;
b) odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych – w ilości 450 Mg, tj.:
— tworzyw sztucznych i metali, w tym: tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 
metale,opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
— odpadów z papieru i tektury,
— odpadów ze szkła.
c) transport odebranych odpadów, o których mowa w ppkt a oraz b, do wskazanej instalacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/11/2020
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
30/11/2020

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020
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