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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 Pilchowice Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Damrota 6

Miejscowość:  Pilchowice Kod pocztowy:  44-145 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Gminy w Pilchowicach, ul.
Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Tel.: +48 322356569

Osoba do kontaktów:  Marek Zawadzki, Gabriela Frystacka

E-mail:  ug@pilchowice.pl Faks:  +48 322356938

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.pilchowice.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:
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice

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

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice w
następujących frakcjach:
1) szkło
2) tworzywa sztuczne
3) papier,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) metal,
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
7) odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte opony,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają
pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów
zawierających azbest),
11) przeterminowane leki,
12) zużyte baterie,
13) żużel i popiół z palenisk domowych,
14) odpady zmieszane.
2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.
3. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i udostępnienia mieszkańcom 7 publicznych miejsc
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, składających się z trzech pojemników przeznaczonych do
zbiórki:
a. tworzyw sztucznych wraz z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi
b. szkła
c. papieru
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zamawiającym
lokalizacji miejsc, o których mowa w pkt. 3 nie później niż 5 dni przed
rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w worki (niebieskie, zielone, żółte, brązowe)
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( pojemność minimum 80l) oraz w pojemniki na odpady
biodegradowalne (pojemność minimum 120 l) a także do ich dystrybucji.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90512000  
 90513100  
 90533000  
 90511300  
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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)
_____

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Pilchowice
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-056383   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/04/2013  (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:
II.2.1)

Zamiast:

O zamówienie mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy posiadają
uprawnienia do wykonywania
działalności
1. aktualne zaświadczenie o
wpisie do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości wydane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. z
2012 r. poz. 391)
2. aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie
transportu i zbierania odpadów
wydane zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
21),
3. aktualne zaświadczenie o wpisie
do rejestru podmiotów zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, prowadzonym przez
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska zgodnie z ustawą z dnia

Powinno być:

O zamówienie mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy posiadają
uprawnienia do wykonywania
działalności
1. aktualne zaświadczenie o
wpisie do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości wydane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. z
2012 r. poz. 391)
2. aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie
transportu i zbierania odpadów
wydane zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2013 r. poz. 21),
3. aktualne zaświadczenie o wpisie
do rejestru podmiotów zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, prowadzonym przez
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska zgodnie z ustawą z dnia
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29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
W przypadku podmiotów
występujących wspólnie warunek
posiadania uprawnień podlega
sumowaniu

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.
z 2005r. Nr 180, poz. 1495 z późn.
zm.).
W przypadku podmiotów
występujących wspólnie warunek
posiadania uprawnień podlega
sumowaniu.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:

4. Wykonawca zobowiązany jest do
uzgodnienia z zamawiającym
lokalizacji miejsc, o których mowa w
pkt. 3 nie później niż 5 dni przed
rozpoczęciem realizacji przedmiotu
zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do
wyposażenia nieruchomości w worki
(niebieskie, zielone, żółte, brązowe)
do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych ( pojemność minimum
80l) oraz w pojemniki na odpady
biodegradowalne (pojemność
minimum 120 l) a także do ich
dystrybucji.

Powinno być:

4. Wykonawca zobowiązany jest w
terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy na realizację zadania
do wyposażenia nieruchomości
objętych gminnym systemem
odbioru odpadów komunalnych w
worki (niebieskie, zielone, żółte,
brązowe) o pojemności min. 80
litrów i grubości minimum 0,05 mm
do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
5. Wykonawca zobowiązany
jest na czas trwania zamówienia
do wyposażenia nieruchomości
zamieszkałych w brązowe pojemniki
(inne niż worki) do gromadzenia
odpadów ulegających biodegradacji
w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji.

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

Zamiast: Powinno być:

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:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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