Spr. nr K/36/D/2012
Zielona Góra 08.11.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110, tel. +48 68 32291-04, fax. +48 68 322-91-84
2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego.
Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji: 2013),
o napędzie 6 x 4, z hakowym systemem załadowczym do transportu kontenerów, o dopuszczalnej masie
całkowitej - 26 ton.
1. Wykonawca wraz z pojazdem winien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim
oraz dokumenty umożliwiające jego rejestrację na terenie Polski, a także decyzję
Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu urządzenia hakowego do eksploatacji.
2. Pojazd należy dostarczyć do siedziby zamawiającego.
3. Przekazanie kompletnego pojazdu do eksploatacji nastąpi protokółem
zdawczo - odbiorczym
4. Minimalny okres gwarancji na podwozie, nadbudowę i układ napędowy - 2 lata.
5. Naprawy gwarancyjne dostarczonego pojazdu będą dokonywane w ciągu
48 godzin od chwili zgłoszenia (telefon lub faks).
6. Serwis pojazdu w promieniu nie większym niż 120 km od siedziby zamawiającego.
Wymagane parametry techniczne i wyposażenie przedstawiają się następująco :
Kolorystyka samochodu winna być :
-kabina samochodu – kolor: pomarańczowy RAL 2004,
-urządzenie załadowcze (hakowe) – kolor: ciemny (czarny, grafitowy),
Podwozie:
-dopuszczalna masa całkowita: - 26 ton
-silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 400 KM, spełniający normę EURO 5 ,
-kabina krótka, dzienna, 2 osobowa, wyposażona w okno (okna) w tylnej ścianie kabiny,
-fotel kierowcy komfortowy,
-napinacze pasów bezpieczeństwa przy fotelach kierowcy i pasażera,
-poduszka powietrzna w kole kierownicy,
-szyby w drzwiach sterowane elektrycznie,
-centralny zamek sterowany z pilota,
-zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna,
-kabina wyposażona w klimatyzację automatyczną,
-lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane,
-lusterko krawężnikowe i zewnętrzne z przodu kabiny,
-wspomaganie układu kierowniczego,
-skrzynia biegów: - manualna,
-zawieszenie tylne: - pneumatyczne ( 4 poduszki na oś),
-blokada mechanizmu różnicowego,
-hamulce tarczowe, ABS, EBS,
-rozmiar opon: 315/80 R22,5, opony na osi napędowej - bieżnik terenowy,
-sprzęg holowniczy przyczepy,
-złącze pneumatyczne przyczepy,
-komputer pokładowy, menu w j. polskim,
-ogranicznik prędkości,

-tachograf,
-radio,
-oświetlenie robocze,
-lampa ostrzegawcza (listwa) zamontowana na kabinie,
-lampy przeciwmgielne,
-dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o cofaniu,
-główny wyłącznik prądu,
-belki boczne najazdowe,
-błotniki na tylne koła,
-żółte światła obrysowe,
-tablice wyróżniające
-pokrowce na fotele,
-dywaniki gumowe.
Zabudowa (urządzenie hakowe):
-fabrycznie nowe urządzenie hakowe: rok produkcji 2013
-udźwig urządzenia min. – 20 ton,
-wysokość zaczepu haka: 1.570 mm,
-możliwość obsługi kontenerów o długości: 7000 mm,
-zabezpieczenie gardzieli haka,
-hydrauliczne zabezpieczenie kontenera,
-sterowanie urządzeniem hakowym:
a) elektrycznie: - z kabiny,
b) dodatkowe sterowanie bezpośrednie przy rozdzielaczu z lewej strony pojazdu z prowadzoną funkcją STOP.
3. Miejsce realizacji zamówienia - Zielona Góra, ul. Al. Zjednoczenia 110
4. Oznaczenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – 34.14.45.10-6
5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia ich spełniania.
1.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu, a także przedłożyć wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków:
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania..
2) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i .2 u.p.z.p. W celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w
przypadku
wspólnego
ubiegania
się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi
złożyć przedmiotowe dokumenty, spółkę cywilną traktuje się jak wykonawców składających
ofertę wspólnie):
a)

Oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia z postępowania. Wzór powyższego oświadczenia
stanowi załącznik nr 2.2 do IDW;

b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowiące załącznik nr 2.3 do
IDW;
c)

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
e)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 powyżej.

3) Posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
a)

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100 000 PLN. W celu potwierdzenia
spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłacona polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

5) Złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do IDW, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane
przez każdego z tych Wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
2.

Podmioty zagraniczne:
•

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

•

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.2 litera b,c,d,f - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b.

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.2 litera e) - składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
•

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009r., Nr 226, poz. 1817)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o

którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
•

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009r., Nr
226, poz. 1817), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów stosuje się
odpowiednio.

3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda przedstawienia:
- opisów, tj. zamawiający żąda przedstawienia opisu technicznego oferowanego samochodu.
4.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6. Wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 6000,00 złotych
7. Termin realizacji zamówienia: na dzień 25 kwietnia 2013 r.
8. Sposób otrzymania specyfikacji
Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl
SIWZ w formie papierowej można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój 101 W przypadku
wykonawców zamawiających wysyłkę SIWZ pocztą, siwz zostanie przesłana za zaliczeniem pocztowym.
9. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
Weronika Stachura, nr fax +48 68 322-91-84, adres e-mail dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl
10. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
11. Oferty częściowe nie dopuszcza się składania ofert częściowych
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
15. Termin związania z ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert
16. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 101 w terminie do 19.12.2012 godz. 08.00
17. Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój 007 w dniu 19.12.2012 r godz. 09:00
18. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
-Cena (koszt) 94%
-Zużycie energii 2%
- Emisja dwutlenku węgla 2%
- Emisja tlenków azotu, węglowodorów, cząstek stałych – 2%
RAZEM: 100 %
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej przez Komisję Przetargową. Oferty będą
oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie
każdego kryterium.
1 Cena (koszt) 94%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena oferty z najniższą ceną (zł)
ilość punktów oferty badanej = ------------------------------------------------ x 94 pkt x 100 %
Cena oferty badanej (zł)

2 Zużycie energii 2%
Zamawiający oceniając zużycie energii przeliczy podane przez wykonawcę zużycie paliwa w celu zmiany
jednostek i wyrażenia zużycia paliwa w litrach na kilometr, następnie pomnoży zużycie paliwa w litrach na
kilometr przez przebieg pojazdu kategorii (N2, N3) podczas całego cyklu użytkowania wg zał. nr 3 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz. U. nr 96 poz. 559) tj. 1 000 000 km i
następnie pomnoży przez wartość energetyczną oleju napędowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz. U. nr 96 poz. 559) tj. 36 MJ/l i następnie
pomnoży przez wartość pieniężną 1MJ energii uzyskanej z oleju napędowego przed opodatkowaniem. Tak
obliczona wartość kosztów zużycia energii (KZE) będzie stanowić podstawę do oceny kryterium.
Parametr

Zużycie paliwa
w l/km

1
Zużycie energii

2
………… l/km

Przebieg
pojazdu
kategorii (N2,
N3)
podczas całego
cyklu
użytkowania
3
1 000 000 km

Wartość
energetyczna
oleju
napędowego

Wartość
pieniężna na 1
MJ

Koszty zużycia
energii
2x3x4x5=6

4
36 MJ/l

5
0,1275 PLN/MJ

6

Koszty zużycia energii będą oceniane metodą punktową wg wzoru:
KZE = KZE min x 2% x 100pkt / KZE of, gdzie
KZE - Koszty zużycia energii
KZE min - KZE najmniejsze spośród ofert
KZE of - KZE w ofercie badanej
Wykonawca podaje w ofercie zużycie paliwa w litrach na 100 km w cyklu mieszanym zmierzoną według
procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych
3 Emisja dwutlenku węgla 2%
Zamawiający oceniając koszty emisji dwutlenku węgla pomnoży emisję dwutlenku węgla podaną w
kilogramach
na kilometr przez przebieg pojazdu kategorii (N2, N3) podczas całego cyklu użytkowania wg zał. nr 3 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U. nr 96 poz. 559) tj. 1 000 000 km i
następnie pomnoży przez koszty jednostkowe emisji dwutlenku węgla zgodnie z załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U. nr 96 poz. 559) tj.0,115 PLN/kg. Tak
obliczona wartość kosztów emisji dwutlenku węgla w PLN będzie stanowić podstawę do oceny kryterium.

Parametr

Emisja (wg
wskazanych
jednostek)

Koszty
jednostkowe
emisji

Koszty emisji
dwutlenku węgla
2x3x4=5

2

Przebieg pojazdu
kategorii (N2, N3)
podczas całego
cyklu użytkowania
3

1
Emisja
dwutlenku
węgla

4

5

………. kg/km

1 000 000 km

0,115 PLN/kg

Koszty emisji dwutlenku węgla będą oceniane metodą punktową wg wzoru:
KECO2 = KECO2 min x 2% x 100pkt / KECO2 of
KECO2 - Koszty emisji dwutlenku węgla
KECO2 min - KECO2 najmniejsze spośród ofert
KECO2 of - KECO2 w ofercie badanej
Wykonawca podaje emisję dwutlenku węgla w kilogramach na kilometr zmierzoną według procedury ustalonej
dla
celów badań homologacyjnych.
4 Emisja tlenków azotu, węglowodorów, cząstek stałych – 2%
Zamawiający oceniając koszty emisji tlenków azotu pomnoży emisję tlenków azotu podaną w gramach na

kilometr przez przebieg pojazdu kategorii (N2, N3) podczas całego cyklu użytkowania wg zał. nr 3 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U. nr 96 poz. 559) tj.1 000 000 km i
następnie pomnoży przez koszty jednostkowe emisji tlenków azotu zgodnie z załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. nr 96 poz. 559) tj.0,0169 PLN/g. Tak obliczona wartość
kosztów emisji tlenków azotu w PLN będzie stanowić podstawę do oceny kryterium.
Parametr

Emisja (wg
wskazanych
jednostek)

1
Emisja tlenków
azotu NOx

2
………. g/km

Przebieg pojazdu
kategorii (N2, N3)
podczas całego
cyklu użytkowania
3
1 000 000 km

Koszty
jednostkowe
emisji

Koszty emisji
tlenków azotu
2x3x4=5

4
0,0169 PLN/g

5

Wykonawca podaje emisję tlenków azotu zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych w gramach na kilometr.
Zamawiający oceniając koszty emisji węglowodorów pomnoży emisję węglowodorów podaną w gramach na
kilometr przez przebieg pojazdu kategorii (N2, N3) podczas całego cyklu użytkowania wg zał. nr 3 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U. nr 96 poz. 559) tj. 1 000 000 km i
następnie pomnoży przez koszty jednostkowe emisji węglowodorów zgodnie z załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U. nr 96 poz. 559) tj.0,00384 PLN/g. Tak
obliczona wartość kosztów emisji węglowodorów w PLN będzie stanowić podstawę do oceny kryterium.
Parametr

Emisja (wg
wskazanych
jednostek)

1
Emisja
węglowodorów

2
………. g/km

Przebieg pojazdu
kategorii (N2, N3)
podczas całego
cyklu użytkowania
3
1 000 000 km

Koszty
jednostkowe
emisji

Koszty emisji
węglowodorów
2x3x4=5

4
0,00384 PLN/g

5

Wykonawca podaje emisję węglowodorów zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych w gramach na kilometr.
Zamawiający oceniając koszty emisji cząstek stałych pomnoży emisję cząstek stałych podaną w gramach na
kilometr przez przebieg pojazdu kategorii (N2, N3) podczas całego cyklu użytkowania wg zał. nr 3 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (DU nr 96 poz. 559) tj. 1 000 000 km i następnie
pomnoży przez koszty jednostkowe emisji cząstek stałych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U. nr 96 poz. 559) tj.0,334 PLN/g. Tak obliczona wartość
kosztów emisji cząstek stałych w PLN będzie stanowić podstawę do oceny kryterium.
Parametr

Emisja (wg
wskazanych
jednostek)

1
Emisja cząstek
stałych

2
………. g/km

Przebieg pojazdu
kategorii (N2, N3)
podczas całego
cyklu użytkowania
3
1 000 000 km

Koszty
jednostkowe
emisji

Koszty emisji
cząstek stałych
2x3x4=5

4
0,334 PLN/g

5

Koszty emisji tlenków azotu, węglowodorów, cząstek stałych będą oceniane metodą punktową wg wzoru:
KEPM = KEPM min x 2% / KEPM of
KEPM – suma Kosztów emisji tlenków azotu, węglowodorów, cząstek stałych
KEPM min - KEPM najmniejsze spośród ofert
KEPM of - KEPM w ofercie badanej
Wykonawca podaje emisję cząstek stałych zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych w gramach na kilometr
Łączna liczba punktów za ofertę to liczba punktów za cenę plus punkty za zużycie energii, emisję dwutlenku
węgla, emisję zanieczyszczeń: tlenków azotu, węglowodorów, cząstek stałych. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Realizacja

zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
19. Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie dotyczy
21. Zaliczki.
Nie dotyczy
22. Przewidywane zmiany umowne.
Nie dotyczy
23. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia:
Nie dotyczy.
24. Informacje dodatkowe
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej
Góry” Projekt Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-013/09
25. Data przesłania ogłoszenia do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – 08.11.2012 r.

