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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Suszec Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Lipowa 1

Miejscowość:  Suszec Kod pocztowy:  43-267 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Gminy Suszec Tel.: +48 324493069

Osoba do kontaktów:  Bernadeta Małys

E-mail:  zam_publ@suszec.pl Faks:  +48 324493051

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.suszec.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suszec, na
których zamieszkują mieszkańcy.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suszec, na których zamieszkują mieszkańcy”, zwanego dalej
zamówieniem.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRECYZUJE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90000000  
Dodatkowe przedmioty 90500000  
 90514000  
 90511000  
 90511200  
 90513100  
 90533000  
 34928480  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZPU.271.1.9.2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_179ab
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-052203   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 077-129736  z dnia:  19/04/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/04/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) posiadania wiedzy i
doświadczenia,
b) dysponowania odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania
zamówienia.
W celu wykazania spełniania w/w
warunków,
wykonawca zobowiązany jest do:
-udokumentowania wykonania, a w
przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również
wykonywania, w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) posiadania wiedzy i
doświadczenia,
b) dysponowania odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania
zamówienia.
W celu wykazania spełniania w/w
warunków,
wykonawca zobowiązany jest do:
-udokumentowania wykonania, a w
przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również
wykonywania, w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie:
usługi lub usług dotyczącej/ych
odbioru odpadów
komunalnych od minimum 10.000
mieszkańców, w
czasie ich świadczenia nie krótszym
niż 12 miesięcy,
-wykazania, że dysponuje
potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia, tj.:
1) co najmniej dwoma pojazdami
przystosowanymi do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
2) co najmniej dwoma pojazdami
przystosowanymi
do odbierania selektywnie zebranych
odpadów
komunalnych,
3) co najmniej jednym pojazdem do
odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej,
W celu wykazania spełniania przez
wykonawcę w/w
warunku, należy przedłożyć:
- oświadczenie wykonawcy o
spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu
(oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy, na podstawie art. 44 ustawy)
– załącznik nr 3
do SIWZ,
- wykaz wykonanych usług, a w
przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,
głównych usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, 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, na lub
zgodnie z zał. nr

prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie:
usługi lub usług dotyczącej/ych
odbioru odpadów
komunalnych od minimum 10.000
mieszkańców, w
czasie ich świadczenia nie krótszym
niż 12 miesięcy,
-wykazania, że dysponuje
potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia, tj.:
1) co najmniej dwoma pojazdami
przystosowanymi do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
2) co najmniej dwoma pojazdami
przystosowanymi
do odbierania selektywnie zebranych
odpadów
komunalnych,
3) co najmniej jednym pojazdem do
odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej,
W celu wykazania spełniania przez
wykonawcę w/w
warunku, należy przedłożyć:
- oświadczenie wykonawcy o
spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu
(oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy, na podstawie art. 44 ustawy)
– załącznik nr 3
do SIWZ,
- wykaz wykonanych usług, a w
przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,
głównych usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, 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, na lub
zgodnie z zał. nr
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6 do SIWZ oraz załączeniem
dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie.
Za główne usługi zamawiający
rozumie usługi
dotyczące odbioru odpadów
komunalnych z
nieruchomości, obejmujące
niezbędny zakres do
wykazania warunku wiedzy i
doświadczenia opisany w
pkt 8.2 lit. b) SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej
są:
1) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych
lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli
z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym wyżej
mowa.
Wystawcą poświadczeń może być
zarówno strona,
która była odbiorcą usługi/usług, jak
również każdy, kto
może potwierdzić należyte jej/ich
wykonanie. Wystawca
poświadczenia musi mieć wiedzę o
fakcie należytego
wykonania usługi/usług przez
wykonawcę.
Uprawnionym do wystawienia
dokumentu będzie
niewątpliwie wójt, burmistrz, czy
prezydent, którzy
posiadają wiedzę na temat realizacji
dotychczasowych
umów dotyczących odbioru i
zagospodarowania
odpadów komunalnych
świadczonych na terenie gminy.

6 do SIWZ oraz załączeniem
dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie.
Za główne usługi zamawiający
rozumie usługi
dotyczące odbioru odpadów
komunalnych z
nieruchomości, obejmujące
niezbędny zakres do
wykazania warunku wiedzy i
doświadczenia opisany w
pkt 8.2 lit. b) SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej
są:
1) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych
lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli
z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym wyżej
mowa.
Wystawcą poświadczeń może być
zarówno strona,
która była odbiorcą usługi/usług, jak
również każdy, kto
może potwierdzić należyte jej/ich
wykonanie. Wystawca
poświadczenia musi mieć wiedzę o
fakcie należytego
wykonania usługi/usług przez
wykonawcę.
Uprawnionym do wystawienia
dokumentu będzie
niewątpliwie wójt, burmistrz, czy
prezydent, którzy
posiadają wiedzę na temat
realizacji dotychczasowych
umów dotyczących odbioru i
zagospodarowania
odpadów komunalnych
świadczonych na terenie gminy.
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W przypadku, gdy Zamawiający jest/
był podmiotem
(stroną umowy), na rzecz którego
usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania
poświadczenia.
- wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami (w celu
wykazania
spełnienia warunku określonego w
pkt 8.2 lit. c) SIWZ,
na lub zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ,

W przypadku, gdy Zamawiający jest/
był podmiotem
(stroną umowy), na rzecz którego
usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania
poświadczenia.
Zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, wykonawca, w miejsce
poświadczeń, może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie robót budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w §1
ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane.
- wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami (w celu
wykazania
spełnienia warunku określonego w
pkt 8.2 lit. c) SIWZ,
na lub zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ,

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
27/05/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/06/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
27/05/2013   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/06/2013   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-062827
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