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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 Prószków Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Opolska 17

Miejscowość:  Prószków Kod pocztowy:  46-060 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Gmina Prószków, ul. Opolska 17,
46-060 Prószków

Tel.: +48 774013727

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Szylar

E-mail:  przetargi@proszkow.pl Faks:  +48 774013711

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.bip.proszkow.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, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Prószków

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych ze wszystkich
nieruchomości położonych w Gminie Prószków, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie
odebranych odpadów zgodnie z hierarhią postępowania z odpadami oraz wyposażenie nieruchomości w
pojemniki do gromadzenia odpadów. Przedmiotem zamówienia jest również świadczenie usług dodatkowych
opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90000000  
Dodatkowe przedmioty 90511000  
 90512000  
 90533000  
 90500000  
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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)
RG.271.5.2015.KRG

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GminaProszkow
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-116692   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 171-311275  z dnia:  04/09/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
01/09/2015  (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:
VI.3) Informacja dodatkowe

Zamiast:

1. Inne dokumenty, które
Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) załącznik nr 1: „Oferta”,
sporządzony zgodnie z wzorem
załączonym do niniejszej
specyfikacji;
b) Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku
ustanawiająpełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania wpostępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć
dooferty.
c) Oferta powinna być podpisana
przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie zformą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze
lub innym dokumencie, właściwym
dla danej formyorganizacyjnej
Wykonawcy. Pełnomocnictwo

Powinno być:

1. Inne dokumenty, które
Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) załącznik nr 1: „Oferta”,
sporządzony zgodnie z wzorem
załączonym do niniejszej
specyfikacji;
b) Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do
oferty.
c) Oferta powinna być podpisana
przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze
lub innym dokumencie, właściwym
dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy. Pełnomocnictwo
do podpisania oferty musi być
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do podpisania oferty musi być
dołączone do oferty, jeżeli niewynika
ono z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje
następujące rodzaje i warunki zmian
w treści umowy, która zostanie
zawarta zwybranym Wykonawcą:
Strony mogą dokonywać zmian
istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku dotreści oferty w
przypadku:
a) zmiany prawa powszechnie
obowiązującego wpływającej
na zasady odbierania i
zagospodarowaniaodpadów, a
w szczegóolności w przypadku
wydania rozporządzeń zgodnie z art.
4a ustawy o utrzymaniuczystości i
porządku w gminach.
b) dopuszcza się zmianę umowy w
zakresie sposobu spełniania przez
Wykonawcę świadczenia odbieraniai
zagospodarowania odpadów w
przypadku zmiany przepisów prawa
powszechnie obowiązującego
imiejscowego wpływających na
sposób spełnienia świadczenia.
c) W uzasadnionych przypadkach
zmiany częstotliwości wywozu
odpadów komunalnych, za
zgodą Wykonawcy,bez zmiany
wynagrodzenia.
d) Zmiany formalno-prawne (w
szczególności zmiana rachunku
bankowego, zmiany adresowe).
5. W przypadku ustawowej zmiany
1) stawki podatku od towarów i
usług;
2) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki
składkina ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne;
— w zakresie dotyczącym
niezrealizowanej części przedmiotu
umowy, wynagrodzenie brutto
zostanieodpowiednia zmienione.
Zmiana w razie zaistnienia niniejszej
okoliczności może nastąpić
wyłącznie w formieaneksu do

dołączone do oferty, jeżeli nie
wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje
następujące rodzaje i warunki zmian
w treści umowy, która zostanie
zawarta z wybranym Wykonawcą:
Strony mogą dokonywać zmian
istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku:
a) zmiany prawa powszechnie
obowiązującego wpływającej
na zasady odbierania i
zagospodarowania odpadów, a w
szczególności w przypadku wydania
rozporządzeń zgodnie z art. 4a
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
b) dopuszcza się zmianę umowy w
zakresie sposobu spełniania przez
Wykonawcę świadczenia odbierania
zagospodarowania odpadów w
przypadku zmiany przepisów prawa
powszechnie obowiązującego i
miejscowego wpływających na
sposób spełnienia świadczenia.
c) W uzasadnionych przypadkach
zmiany częstotliwości wywozu
odpadów komunalnych, za
zgodą Wykonawcy, bez zmiany
wynagrodzenia.
d) Zmiany formalno-prawne (w
szczególności zmiana rachunku
bankowego, zmiany adresowe).
5. W przypadku ustawowej zmiany
1) stawki podatku od towarów i
usług;
2) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne;
— w zakresie dotyczącym
niezrealizowanej części przedmiotu
umowy, wynagrodzenie brutto
zostanie odpowiednio zmienione
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania przez wykonawcę
zamówienia. Zmiana w razie
zaistnienia niniejszej okoliczności
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niniejszej umowy. Podstawą zmiany
umowy jest wykazanie przez
wykonawcę wpływu zmian, októrych
mowa w §10 ust. 2 umowy na
koszty wykonywania zamówienia
poparte stosownymi wyliczeniami
idokumentami.
6. Wszelkie zmiany do niniejszej
umowy wymagają pod rygorem
nieważności formy pisemnej.
7. W trakcie trwania niniejszej
umowy Wykonawca zobowiązuje się
do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
b) zmianie osób reprezentujących;
c) ogłoszeniu upadłości;
d) ogłoszeniu likwidacji;
e) zawieszeniu działalności;
f) wszczęciu postępowania
układowego, w którym uczestniczy
Wykonawca;
8. Zamawiający nie przewiduje
ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów;
9. Zamawiający nie przewiduje
wyboru oferty najkorzystniejszej z
zastosowaniem aukcji elektronicznej;
10. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu;
11. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej;
12. Zamawiający nie
zamierzaudzielić zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.

może nastąpić wyłącznie w formie
aneksu do niniejszej umowy. Każda
ze stron umowy, w terminie 30 dni
od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, może
zwrócić się do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji
sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Podstawą zmiany
umowy jest wykazanie przez
wykonawcę wpływu zmian, o których
mowa w §10 ust. 2 umowy na
koszty wykonywania zamówienia
poparte stosownymi wyliczeniami i
dokumentami.”
6. Wszelkie zmiany do niniejszej
umowy wymagają pod rygorem
nieważności formy pisemnej.
7. W trakcie trwania niniejszej
umowy Wykonawca zobowiązuje się
do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
b) zmianie osób reprezentujących;
c) ogłoszeniu upadłości;
d) ogłoszeniu likwidacji;
e) zawieszeniu działalności;
f) wszczęciu postępowania
układowego, w którym uczestniczy
Wykonawca;
8. Zamawiający nie przewiduje
ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów;
9. Zamawiający nie przewiduje
wyboru oferty najkorzystniejszej z
zastosowaniem aukcji elektronicznej;
10. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu;
11. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej;
12. Zamawiający nie zamierza
udzielić zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.

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:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-126580
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