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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:  MIASTO ORZESZE Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Ul.Św. Wawrzyńca 21

Miejscowość:  ORZESZE Kod pocztowy:  43-180 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 323248819

Osoba do kontaktów:  Alina Mika

E-mail:  rzp@orzesze.pl Faks:  +48 323248826

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.orzesze.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 w Mieście Orzesze.

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

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście Orzesze”
I. CHARAKTERYSTYKA MIASTA ORZESZE
Powierzchnia
Powierzchnia Gminy Orzesze 85 km2
Liczba mieszkańców:
Liczba mieszkańców Gminy Orzesze na dzień 31.12.2014r. wynosi 19 849.
W oparciu o złożone deklaracje ilość osób zamieszkujących wynosi ok. 18 166.
Budynki mieszkalne:
- Zabudowa jednorodzinna i kilkurodzinna - ok. 4620 budynków mieszkalnych,
- Zabudowa wielorodzinna - ok.18 budynków.
Przypuszczalna ilość nowo wybudowanych domów jednorodzinnych oddanych do użytkowania – rocznie ok
100.
Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w przypadku wzrostu ilości budynków powyżej 100.
Wyżej wymienione liczby są szacunkowe, na ich zmianę mogą mieć wpływ: migracja mieszkańców, powstanie i
likwidacja budynków.
Orientacyjna liczba punktów gromadzenia odpadów w podziale na rodzaj zabudowy:
1. liczba nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - ok. 4600,
2. liczba nieruchomości o zabudowie kilkurodzinnnej (kamienice, budynki komunalne, wspólnota mieszkaniowa)
– ok. 20,
3. liczba miejsc o zabudowie wielorodzinnej - 8 (gdzie zlokalizowanych jest łącznie 18 budynków),
4. liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe (wąskie drogi dojazdowe) – ok.100.
Wyżej wymienione liczby są określone w oparciu o dotychczasowe dane, na ich zmianę mogą mieć wpływ:
migracja mieszkańców, powstanie i likwidacja budynków.
Wyżej wymienione liczby są określone w oparciu o dotychczasowe dane, na ich zmianę mogą mieć wpływ:
migracja mieszkańców, powstanie i likwidacja budynków.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis ogólny.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wykazanych w opisie zamówienia odpadów
komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy,
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 obowiązującymi w trakcie realizacji umowy przepisami:
• ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013r. poz.1399 z
poźn.zm)
• rozporządzenia Ministra Środowiska: z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. Z 2012r. poz.
645),
• rozporządzenia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania
masy tych odpadów (Dz.U. z 2012r. poz. 676)
oraz
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• Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, przyjętego uchwałą Nr IV/50/6/2014
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego 2014, zmienionej uchwałą Nr IV/32/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25
marca 2013 roku.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich odpadów przygotowanych do wywozu z terenu posesji
zamieszkałej, pod warunkiem zgromadzenia ich, przez właściciela
tej nieruchomości, w odpowiednich urządzeniach lub workach. Pod pojęciem urządzenie na potrzeby niniejszej
SIWZ rozumie się: pojemniki do gromadzenia odpadów, kontenery, itp. Wykonawca będzie zobowiązany
również do zebrania odpadów leżących obok urządzeń, jeżeli jest to skutkiem jego działania.
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach
określonych w obowiązującej w okresie realizacji umowy uchwale Rady Miejskiej Orzesze w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Ilość odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Miasta Orzesze szacuje się
miesięcznie na ok. 475,5 Mg, z czego odpady:
- zmieszane ok. 360 Mg/ miesiąc,
- szklane ok. 29 Mg/miesiąc,
- tworzywa sztuczne ok. 2,5 Mg/miesiąc,
- opakowania z tworzyw sztucznych ok. 22 Mg/miesiąc
- papier, tektura ok. 2 Mg/miesiąc,
- ulegające biodegradacji ok. 29 Mg/miesiąc,
- inne zmieszane opakowaniowe ok. 12 Mg/miesiąc,
- wielkogabarytowe ok. 10 Mg/miesiąc,
- gruz budowlany ok. 9 Mg/miesiąc
Średnio rocznie na mieszkańca szacuje się ok. 374 kg odpadów.(według plan gospodarki odpadami dla woj.
śląskiego na rok 2014r.)
Oszacowana ilość odpadów określona została na podstawie informacji z realizacji odbioru odpadów w
miesiącach: lipiec-grudzień 2014r. Oszacowana ilość może ulec zmianie. Zamawiający nie przewiduje zmiany
wynagrodzenia w przypadku wzrostu ilości odpadów.
Obecnie z terenu gminy średnio miesięcznie opróżniane są pojemniki z odpadami zmieszanymi
w ilości ok. 11 124 szt, z odpadami segregowanymi ok. 62 szt. Ich ilość może ulec zmianie. Zamawiający nie
przewiduje zmiany wynagrodzenia w przypadku wzrostu ilości pojemników.
Obecnie średnio miesięcznie odbierane są worki z posegregowanymi odpadami w ilości
ok. 21 085 szt. Ich ilość może ulec zmianie. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w przypadku
wzrostu ilości worków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. KODY CPV
KODY CPV
90 50 00 00-2 – usługi związane z odpadami,
90 51 31 00-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90 51 20 00-9 – usługi transportu odpadów,
90 51 10 00-2 – usługi wywozu odpadów,
90 53 30 00-2 – usługi gospodarki odpadami
4. Podwykonawcy:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny,
osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe podwykonawcy w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do
podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90513100  
 90512000  
 90511000  
 90533000  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

5 / 7

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)
RZP.271.1.2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_amikka
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-035835   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 057-099887  z dnia:  21/03/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/03/2015  (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:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego, punkt
10

Zamiast:
Ponadto każdy z członków podmiotu
wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia w celu
potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu składa
dokumenty określone w SIWZ w
punkcie VI pkt 4 A)-F)

Powinno być:
Ponadto każdy z członków podmiotu
wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia w celu
potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu składa
dokumenty określone w SIWZ w
punkcie VI pkt 7 A)-F)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
1 b)

Zamiast:
pojazd typu śmieciarka
małogabarytowa do 5,5 Mg min. 1
szt.

Powinno być:
pojazd typu śmieciarka
małogabarytowa do 5,5 Mg o
dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu min. 1 szt.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Zamiast:
28/04/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/05/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:
28/04/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/05/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
28/04/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/05/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
28/04/2015   Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/05/2015   Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
VI.3) Informacje dodatkowe -
złożenie oferty

Zamiast:
28/04/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/05/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
VI.3) Informacje dodatkowe -
Otwarcie ofert

Zamiast:
28/04/2015   Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/05/2015   Godzina: 09:15
(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: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
1. Informacje zawarte w SIWZ dotyczące terminu złożenia wadium, złożenia ofert i otwarcia ofert ulegają
ulegają zmianie zgodnie ze zmianą ogłoszenia.
2. Warunek udziału określony w rozdz. V pkt. 3b. SIWZ ulega zmianie zgodnie ze zmianą ogłoszenia.
3. Ponadto w załączniku nr 6 (projekt umowy ) do SIWZ w § 14 ust. 3 pkt 9:
- wykreśla się treść: „zmiany stawki podatku od towarów i usług - Podatek VAT naliczony będzie według
obowiązujących przepisów. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w umowie będzie niezmienne w trakcie
obowiązywania umowy niezależnie od ewentualnych występujących zmian podatku od towarów i usług. Zmiana
stawki podatku od towarów i usług oraz wartość netto umowy wprowadzona zostanie aneksem do umowy.
Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”
- w miejsce wykreślenia wprowadza się treść: „zmiany stawki podatku od towarów i usług - Podatek VAT
naliczony będzie według obowiązujących przepisów. Wynagrodzenie netto pozostanie niezmienne, zmianie
ulegnie wynagrodzenie brutto oraz stawka podatku od towarów i usług. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-047810
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