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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 Jelcz-Laskowice Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul.Witosa 24

Miejscowość:  Jelcz-Laskowice Kod pocztowy:  55-220 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 713817143

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Łubkowska

E-mail: Faks:  +48 713817152

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.um.jelcz-laskowice.finn.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, transport i zagospodarowanie (w tym odzysk, unieszkodliwienie) odpadów komunalnych, od
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Odbieranie, transport i zagospodarowanie (w tym odzysk, unieszkodliwienie) odpadów komunalnych, od
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90533000  
 90514000  
 90511100  
 90511200  
 90513100  
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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)
RI.271.10.2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GminaJelcz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-050032   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 074-123913  z dnia:  16/04/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/04/2013  (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:
Pkt.II.2.1

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
jest odbieranie, transport i
zagospodarowanie (w tym odzysk,
unieszkodliwienie)
odpadów komunalnych, od
właścicieli nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy,
położonych na
terenie Gminy Jelcz-Laskowice.
Odbierania i zagospodarowania
odpadów należy dokonywać w
sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U.2012.391 z późn.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
jest odbieranie, transport i
zagospodarowanie (w tym odzysk,
unieszkodliwienie)
odpadów komunalnych, od
właścicieli nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy,
położonych na
terenie Gminy Jelcz-Laskowice.
Odbierania i zagospodarowania
odpadów należy dokonywać w
sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U.2012.391 z późn.
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zm.), zapisami Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego 2012,
przyjętego
uchwałą Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego nr XXVIII/803/12 z
dn. 8.11.2012 roku oraz przepisami
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Jelcz-
Laskowice.
3. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje:
• odbiór, wywóz i zagospodarowanie
odpadów zmieszanych
pochodzących z gospodarstw
domowych;
• odbiór, wywóz i zagospodarowanie
odpadów segregowanych z
gospodarstw domowych;
• odbiór, wywóz i zagospodarowanie
odpadów wielkogabarytowych,
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego;
• utworzenie i prowadzenie
tymczasowego punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych na
terenie miasta
Jelcz-Laskowice, w tym odbiór,
wywóz i zagospodarowanie odpadów
z utworzonego punktu;• zapewnienie
pojemników na odpady komunalne
zmieszane oraz pojemniki i worki na
odpady komunalne
segregowane, dla gospodarstw
indywidualnych (zabudowa
jednorodzinna) oraz dla budynków
wielorodzinnych
w ilości wystarczającej do realizacji
umowy przez okres jej trwania, a
także kontenery na odpady
wielkogabarytowe oraz do
tymczasowego punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Pojemniki w
zabudowie wielorodzinnej zostaną
ustawione w miejscach gromadzenia
odpadów wskazanych przez
właściciela
lub zarządcą nieruchomości na której
zamieszkują mieszkańcy.
• Wykonawca jest zobowiązany do
osiągnięcia wskaźników recyklingu
zgodnie z wymaganiami zawartymi w
pkt.10 załącznika nr 8 do SIWZ

zm.), zapisami Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego 2012,
przyjętego
uchwałą Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego nr XXVIII/803/12 z
dn. 8.11.2012 roku oraz przepisami
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Jelcz-
Laskowice.
3. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje:
• odbiór, wywóz i zagospodarowanie
odpadów zmieszanych
pochodzących z gospodarstw
domowych;
• odbiór, wywóz i zagospodarowanie
odpadów segregowanych z
gospodarstw domowych;
• odbiór, wywóz i zagospodarowanie
odpadów wielkogabarytowych,
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego;
• zapewnienie pojemników na
odpady komunalne zmieszane
oraz pojemniki i worki na odpady
komunalne
segregowane, dla gospodarstw
indywidualnych (zabudowa
jednorodzinna) oraz dla budynków
wielorodzinnych
w ilości wystarczającej do realizacji
umowy przez okres jej trwania, a
także kontenery na odpady
wielkogabarytowe oraz do
tymczasowego punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Pojemniki w
zabudowie wielorodzinnej zostaną
ustawione w miejscach gromadzenia
odpadów wskazanych przez
właściciela
lub zarządcą nieruchomości na której
zamieszkują mieszkańcy.
• Wykonawca jest zobowiązany do
osiągnięcia wskaźników recyklingu
zgodnie z wymaganiami zawartymi w
pkt.10 załącznika nr 8 do SIWZ
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Pkt.III.2.2

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1
ustawy Prawo zamówień
publicznych, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania.
1) W celu wykazania spełnienia
warunku dotyczącego posiadania
uprawnień do wykonywania
określonej
działalności lub czynności
Zamawiający określa sposób
dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
a) Wykonawca posiada zezwolenie
na prowadzenie działalności
w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od
właścicieli nieruchomości, wydane
przez Burmistrza Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice,
b) Wykonawca posiada zezwolenie
na transport odpadów wydane przez
właściwy organ,
2. Posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia do wykonywania
określonej działalności lub
czynności.
1) W celu wykazania spełnienia
warunku dotyczącego posiadania
wiedzy i doświadczenia, którego opis
sposobu spełnienia został
dokonany w ogłoszeniu o
zamówieniu ,Zamawiający żąda:
a) Wykonania lub wykonywania
należycie w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 1 usługi odbioru
odpadów komunalnych wykonanych
lub wykonywanych w sposób ciągły
przez okres minimum 12 miesięcy,
w zakresie polegającym na odbiorze
odpadów komunalnych zmieszanych
i selektywnie zbieranych, w tym
wielkogabarytowych, o wartości netto
minimum 1.500.000 zł.

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1
ustawy Prawo zamówień
publicznych, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania.
1) W celu wykazania spełnienia
warunku dotyczącego posiadania
uprawnień do wykonywania
określonej
działalności lub czynności
Zamawiający określa sposób
dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
b) Wykonawca posiada zezwolenie
na transport odpadów wydane przez
właściwy organ,
2. Posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia do wykonywania
określonej działalności lub
czynności.
1) W celu wykazania spełnienia
warunku dotyczącego posiadania
wiedzy i doświadczenia, którego opis
sposobu spełnienia został
dokonany w ogłoszeniu o
zamówieniu ,Zamawiający żąda:
a) Wykonania lub wykonywania
należycie w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 1 usługi odbioru
odpadów komunalnych wykonanych
lub wykonywanych w sposób ciągły
przez okres minimum 12 miesięcy,
w zakresie polegającym na odbiorze
odpadów komunalnych zmieszanych
i selektywnie zbieranych, w tym
wielkogabarytowych, o wartości netto
minimum 1.500.000 zł.
3. Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
1) W celu wykazania spełnienia
warunku dotyczącego dysponowania
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3. Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
1) W celu wykazania spełnienia
warunku dotyczącego dysponowania
odpowiednim potencjałem
technicznym,
którego opis sposobu spełnienia
został dokonany w ogłoszeniu o
zamówieniu Zamawiający żąda:
a) Dysponowania narzędziami i
urządzeniami którymi realizowane
będzie zamówienie tj.:
• Minimum 4 samochody
specjalistyczne do opróżniania
pojemników o pojemności od 110 l
do 1100 l.
• Minimum 2 samochody do odbioru
selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych, w tym 1 samochód z
dźwigiem (typu HDS) do opróżniania
pojemników na selektywna zbiórkę
odpadów typu „dzwon”.
• Minimum 1 samochód do odbioru
przedmiotów wielkogabarytowych.
• Minimum 1 samochód do odbioru i
opróżniania kontenerów typu KP 16.
• Minimum 1 samochód do odbioru i
opróżniania kontenerów typu KP 7.
• Minimum 1 samochód do wymiany
pojemników na odpady komunalne.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej prawidłową realizacje
zamówienia.
W celu wykazania spełnienia
warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej
prawidłową realizacje zamówienia,
Zamawiający nie dokonuje
szczegółowego opisu sposobu
spełniania
warunku. Warunek zostanie
zweryfikowany na podstawie
złożonego oświadczenia
5. Nie podlegania wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia.
6. Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do

odpowiednim potencjałem
technicznym,
którego opis sposobu spełnienia
został dokonany w ogłoszeniu o
zamówieniu Zamawiający żąda:
a) Dysponowania narzędziami i
urządzeniami którymi realizowane
będzie zamówienie tj.:
• Minimum 4 samochody
specjalistyczne do opróżniania
pojemników o pojemności od 110 l
do 1100 l.
• Minimum 2 samochody do odbioru
selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych, w tym 1 samochód z
dźwigiem (typu HDS) do opróżniania
pojemników na selektywna zbiórkę
odpadów typu „dzwon”.
• Minimum 1 samochód do odbioru
przedmiotów wielkogabarytowych.
• Minimum 1 samochód do odbioru i
opróżniania kontenerów typu KP 16.
• Minimum 1 samochód do odbioru i
opróżniania kontenerów typu KP 7.
• Minimum 1 samochód do wymiany
pojemników na odpady komunalne.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej prawidłową realizacje
zamówienia.
W celu wykazania spełnienia
warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej
prawidłową realizacje zamówienia,
Zamawiający nie dokonuje
szczegółowego opisu sposobu
spełniania
warunku. Warunek zostanie
zweryfikowany na podstawie
złożonego oświadczenia
5. Nie podlegania wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia.
6. Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż
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wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres
korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp).
7. Wykonawca na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez
niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać nie
później niż na dzień składania ofert,
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
oraz
brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp
(art. 26 ust. 2a ustawy Pzp).

będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres
korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp).
7. Wykonawca na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez
niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać nie
później niż na dzień składania ofert,
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
oraz
brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp
(art. 26 ust. 2a ustawy Pzp).

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:
06/05/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-060826
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