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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 Igołomia-Wawrzeńczyce -
Urząd Gminy

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Wawrzeńczyce 57

Miejscowość:  Wawrzeńczyce Kod pocztowy:  32-125 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce

Tel.: +48 122874003

Osoba do kontaktów:  Henryk Jończyk

E-mail:  ug_igwaw@poczta.onet.pl Faks:  +48 122874007

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.igwa.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:
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

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

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i
zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90511300  
 90533000  
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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)
ZP.271.2.2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_tomaszjacek
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-029230   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 043-068800  z dnia:  01/03/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/02/2013  (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) Kwalifikacje techniczne:

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykonawcy muszą posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Oferta musi zawierać następujące
dokumenty:
1) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie –
odpowiadających swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia i spełniających warunek,
o którym mowa w dziale V pkt
1 ppkt 2 SIWZ – wzór wykazu
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Przedstawiony wykaz musi zawierać
co najmniej następujące informacje:
a) wartość usług;

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykonawcy muszą posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Oferta musi zawierać następujące
dokumenty:
1) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie –
odpowiadających swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia i spełniających warunek,
o którym mowa w dziale V pkt
1 ppkt 2 SIWZ – wzór wykazu
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Przedstawiony wykaz musi zawierać
co najmniej następujące informacje:
a) wartość usług;
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b) przedmiot usług, w tym ilości
odebranych odpadów komunalnych
w Mg;
c) odbiorcy usług - podmioty, na
rzecz których usługi zostały
wykonane;
d) daty wykonania usług.
2) dowody potwierdzające, że
usługi, o których mowa w pkt 1
zostały wykonane/są wykonywane
należycie,czyli:
a) poświadczenie odbiorcy usługi –
w przypadku usługi wykonywanej
na rzecz jednego odbiorcy, np.
spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty
mieszkaniowej,
b) oświadczenie Wykonawcy – w
przypadku usługi wykonywanej na
rzecz odbiorców indywidualnych.
W takim przypadku prosimy
również o załączenie np. kopii
kart przekazanych odpadów,
zbiorcze zestawienie danych o
rodzajach i ilościach odpadów,
o sposobach gospodarowania
nimi, oraz o instalacjach, i
urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwienia odpadów –
sprawozdanie M-09, sprawozdanie
potwierdzające obrót surowcami
wtórnymi – sprawozdanie G-06.
Wykonawcy muszą dysponować
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Oferta musi zawierać następujące
dokumenty i oświadczenia:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
– wykaz pojazdów – dostępnych
Wykonawcy usługi w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi
zasobami (pojazdami) –wzór
wykazu stanowi załącznik nr 3 do
SIWZ. Wykaz powinien zawierać
co najmniej potencjał techniczny, o
którym mowa w dziale V pkt 1 ppkt 3
SIWZ i określać:
a) markę i typ pojazdu;
b) datę ważności badań
technicznych, dopuszczających
pojazd do ruchu drogowego,

b) przedmiot usług, w tym ilości
odebranych odpadów komunalnych
w Mg;
c) odbiorcy usług - podmioty, na
rzecz których usługi zostały
wykonane;
d) daty wykonania usług.
2) dowody potwierdzające, że
usługi, o których mowa w pkt 1
zostały wykonane/są wykonywane
należycie,czyli:
a) poświadczenie odbiorcy usługi –
w przypadku usługi wykonywanej
na rzecz jednego odbiorcy, np.
spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty
mieszkaniowej,
b) oświadczenie Wykonawcy – w
przypadku usługi wykonywanej na
rzecz odbiorców indywidualnych.
W takim przypadku prosimy
również o załączenie np. kopii
kart przekazanych odpadów,
zbiorcze zestawienie danych o
rodzajach i ilościach odpadów,
o sposobach gospodarowania
nimi, oraz o instalacjach, i
urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwienia odpadów –
sprawozdanie M-09, sprawozdanie
potwierdzające obrót surowcami
wtórnymi – sprawozdanie G-06.
Wykonawcy muszą dysponować
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Oferta musi zawierać następujące
dokumenty i oświadczenia:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
– wykaz pojazdów – dostępnych
Wykonawcy usługi w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi
zasobami (pojazdami) –wzór
wykazu stanowi załącznik nr 3 do
SIWZ. Wykaz powinien zawierać
co najmniej potencjał techniczny, o
którym mowa w dziale V pkt 1 ppkt 3
SIWZ i określać:
a) markę i typ pojazdu;
b) datę ważności badań
technicznych, dopuszczających
pojazd do ruchu drogowego,
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c) informację o podstawie
dysponowania.
2) umowę z Regionalną Instalacją
do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych dla Regionu
Zachodniego województwa
małopolskiego na przyjmowanie
odebranych od właścicieli
nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych;
3) oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień – oświadczenie zawarte
jest w Formularzu ofertowym –
załączniku nr 1 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: (jeżeli
dotyczy)
1) Wykonawca wykonał/wykonuje,
w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), usługi
odbierania odpadów komunalnych z
nieruchomości, na których mieszkają
mieszkańcy,o łącznej masie
odpadów komunalnych co najmniej
2 000 Mg odebranych w ciągu
następujących po sobie 6miesięcy;
2) Wykonawca musi dysponować, co
najmniej:
a) dwoma samochodami specjalnymi
(śmieciarkami) przystosowanymi
do opróżniania pojemników o
pojemnościach 120 l i 240 l,
wyposażonymi w moduły GPS
umożliwiające śledzenie tras
przejazdu i ich pracy,
b) dwoma samochodami
przystosowanymi do odbioru
selektywnie zbieranych odpadów
w workach oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
wyposażonymi w moduły GPS
umożliwiające śledzenie tras
przejazdu i ich pracy,
c) jednym samochodem
przystosowanym do odbioru
odpadów wielkogabarytowych,
wyposażonym w HDS i w moduł
GPS umożliwiający śledzenie tras
przejazdu i jego pracy,

c) informację o podstawie
dysponowania.
3) oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień – oświadczenie zawarte
jest w Formularzu ofertowym –
załączniku nr 1 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: (jeżeli
dotyczy)
1) Wykonawca wykonał/wykonuje,
w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), usługi
odbierania odpadów komunalnych z
nieruchomości, na których mieszkają
mieszkańcy,o łącznej masie
odpadów komunalnych co najmniej
2 000 Mg odebranych w ciągu
następujących po sobie 6miesięcy;
2) Wykonawca musi dysponować, co
najmniej:
a) dwoma samochodami specjalnymi
(śmieciarkami) przystosowanymi
do opróżniania pojemników o
pojemnościach 120 l i 240 l,
wyposażonymi w moduły GPS
umożliwiające śledzenie tras
przejazdu i ich pracy,
b) dwoma samochodami
przystosowanymi do odbioru
selektywnie zbieranych odpadów
w workach oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
wyposażonymi w moduły GPS
umożliwiające śledzenie tras
przejazdu i ich pracy,
c) jednym samochodem
przystosowanym do odbioru
odpadów wielkogabarytowych,
wyposażonym w HDS i w moduł
GPS umożliwiający śledzenie tras
przejazdu i jego pracy,
d) jednym samochodem
przystosowanym do odbioru
odpadów wielkogabarytowych, typu
hakowiec,wyposażonym w moduł
GPS umożliwiający śledzenie tras
przejazdu i jego pracy.
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d) jednym samochodem
przystosowanym do odbioru
odpadów wielkogabarytowych, typu
hakowiec,wyposażonym w moduł
GPS umożliwiający śledzenie tras
przejazdu i jego pracy,
oraz
e) zawartą umową z Regionalną
Instalacją do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych dla
Regionu Zachodniego województwa
małopolskiego na przyjmowanie
odebranych od właścicieli
nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zamiast:

Zakres zamówienia obejmuje odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstałych i zebranych
na wszystkich nieruchomościach,
na których zamieszkują mieszkańcy,
położonych w granicach
administracyjnych Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce. Szacunkowa liczba
gospodarstw domowych , w których
będzie realizowana usługa, wynosi
2188 - wynikająca z ilości nadanych
numerów na budynek, wg stanu na
dzień 31.12.2012r.
Szacunkowa wartość bez VAT:
1967592,59 PLN

Powinno być:

Zakres zamówienia obejmuje odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstałych i zebranych
na wszystkich nieruchomościach,
na których zamieszkują mieszkańcy,
położonych w granicach
administracyjnych Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce. Szacunkowa
liczba gospodarstw domowych
wynosi 2188 - wynikająca z ilości
nadanych numerów na budynek, wg
stanu na dzień 31.12.2012r. Liczba
budynków, w których przewidywana
jest realizacja usługi, wg stanu na
dzień 31.12.2012 r. wynosi 2238 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT:
1967592,59 PLN

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

Zamiast:
08/04/2013   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/04/2013   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
08/04/2013   Godzina: 15:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/04/2013   Godzina: 12:00
(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:
II.1.5) Krótki opis zamówienia

Tekst do dodania:
3. Kody odpadów, które Wykonawca będzie
zobowiązany odbierać od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
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Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późn.
zm.) : 20 03 01; 15 01 01; 20 01 01; 15 01 02; 15 01 05;
16 01 19; 15 01 07; 20 01 02; 15 01 04; 20 01 35; 20 01
36; 20 03 07; 16 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 20 01 10;
20 01 11; 20 01 99.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Tekst do dodania:
Liczba budynków, w których przewidziana jest
realizacja usługi, wg stanu na dzień 31.12.2012r.
wynosi 2238 szt.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-041003
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