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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:  Międzygminny Związek Gospodarki
Odpadami Komunalnymi "ODRA-NYSA-BÓBR"

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 926-167-08-62

Adres pocztowy: ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3

Miejscowość:  Krosno Odrzańskie Kod pocztowy:  66-600 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Krosno Odrzańskie ul. Bohaterów
Wojska Polskiego3

Tel.: +48 683834536

Osoba do kontaktów:  Wiesław Zielazny

E-mail:  przewodniczacy@odra-nysa-bobr.pl Faks:  +48 683834536

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.odra-nysa-bobr.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 Z TERENU GMIN WCHODZĄCYCH W
SKŁAD MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „ODRA-NYSA-BÓBR”

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

1) Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników z terenów wiejskich z częstotliwością 1 raz
w miesiącu począwszy od 01 lipca 2013 roku.
2) Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników z obszaru miasta Krosna Odrzańskiego z
częstotliwością nie mniej niż 2 razy w miesiącu, lub na zgłoszenie począwszy od 01 lipca 2013 roku.
3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takich jak
odpady niebezpieczne (chemikalia), baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, materiały budowlane i rozbiórkowe, metale, w tym opakowaniowe.
Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą utworzone w każdej gminie należącej do związku.
Wykonawca wyposaży punkty w kontenery o pojemności powyżej 10m3.
4) Na koniec miesiąca na podstawie dowodów ważenia – ilości przekazanych odpadów, Wykonawca sporządza
i dostarcza miesięczną kartę przekazania odpadów, oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów.
5) Wykonawca dostarczy w terminie siedmiu dni, od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do końca
czerwca 2013 roku, odpowiedniej ilości:
1. Pojemniki 120 l w ilości około 8500 szt,
2. Pojemniki 240 l w ilości około 1500 szt,
3. Pojemniki 1100 l. w ilości około 2550 szt,
4. Worki polietylenowe LDPE w ilości około 18000 szt. w kolorach :niebieskim, żółtym i zielonym po 6000 szt.
miesięcznie, o grubości 0,05 – 0,07 mm
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier,
b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
c) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane.
6) Zamawiający zastrzega sobie, że podane przewidywane ilości wytwarzanych odpadów, jak i ilości
pojemników, ich wielkości i ilości worków mogą ulegać zmianie i nie należy ich traktować jako wartość stałą.
Zostały podane jedynie w celu przygotowania oferty.
7) Dopuszcza się podpisanie przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-
Bóbr” aneksu do umowy z Wykonawcą na zmianę częstotliwości wywozów odpadów komunalnych z posesji
niezamieszkałych, Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90513100  
Dodatkowe przedmioty 90500000  
 90530000  
 90514000  
 90511000  
 90512000  
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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)
MZGOK.WZ.1.04.2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_MZGOK
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-052217   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 076-127888  z dnia:  18/04/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/04/2013  (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:
Sekcja III.2.1) sytuacja podmiotowa
wykonawców,w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

W celu potwierdzenia spełnienia
warunku posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
Wykonawca załączy do oferty:
1) oświadczenie stwierdzające
spełnienie warunków określonych w
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ,
2) zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku,
zbierania i transportu odpadów,
wydane na podstawie ustawy o
odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 z późn. zm.) w związku
z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013
r. poz. 21), bądź potwierdzenie wpisu
do rejestru działalności regulowanej.
3) W celu potwierdzenia spełnienia
warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia opisanego w

Powinno być:

W celu potwierdzenia spełnienia
warunku posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
Wykonawca załączy do oferty:
1) oświadczenie stwierdzające
spełnienie warunków określonych w
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ,
2) zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku,
zbierania i transportu odpadów,
wydane na podstawie ustawy o
odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 z późn. zm.) w związku
z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013
r. poz. 21),
3) potwierdzenie wpisu do rejestru
działalności regulowanej.
4) W celu potwierdzenia spełnienia
warunku posiadania wiedzy i
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rozdziale V.1. pkt 2 lit. b) SIWZ,
Wykonawca załączy do oferty
oświadczenie, że spełnia warunek,
dotyczący wiedzy i doświadczenia
wg załącznika nr 2 do SIWZ
oraz dołączy wykaz wykonanych
usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączy
dokumenty potwierdzającego, że
te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie wg
załącznika nr 3 do SIWZ.

doświadczenia opisanego w
rozdziale V.1. pkt 2 lit. b) SIWZ,
Wykonawca załączy do oferty
oświadczenie, że spełnia warunek,
dotyczący wiedzy i doświadczenia
wg załącznika nr 2 do SIWZ
oraz dołączy wykaz wykonanych
usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączy
dokumenty potwierdzającego, że
te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie wg
załącznika nr 3 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.2) zdolność ekonomiczna
i finansowa

Zamiast:

7) sytuacji ekonomicznej i finansowej
t.j.Wykonawcy którzy:
a. w każdym z ostatnich 3 lat
poprzedzających termin składania
oferty lub jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - to w tym
okresie uzyskali dodatni wynik
finansowy,

Powinno być:

7) sytuacji ekonomicznej i finansowej
t.j.Wykonawcy którzy:
a. w jednym z ostatnich 3 lat
poprzedzających termin składania
oferty lub jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - to w tym
okresie uzyskali dodatni wynik
finansowy,

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:
19/04/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-053602
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