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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 Krapkowice Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. 3 Maja 17

Miejscowość:  Krapkowice Kod pocztowy:  47-303 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Miasta i Gminy w
Krapkowicach ul. 3 Maja 17; 47-303 Krapkowice

Tel.: +48 774466862

Osoba do kontaktów:  Irena Wójcik

E-mail:  i.wojcik@krapkowice.pl Faks:  +48 774466888

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.krapkowice.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 nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Krapkowice

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

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych /
zmieszanych/ i zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie
Gminy Krapkowice, obejmującej miasto Krapkowice i 11 sołectw oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany będzie również do zorganizowania dwóch akcyjnych zbiórki mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów
niebezpiecznych, a także odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych na
skutek prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych, przeprowadzonych indywidulanie w gospodarstwach
domowych z terenu Gminy Krapkowice.
Zapotrzebowanie na pojemniki w okresie obowiązywania umowy wynosi:
120 l – 5079 szt.
240 l – 558 szt.
660 l – 235 szt.
1100 l – 202 szt.
Zamawiający zastrzega sobie, że podane ilości pojemników są danymi szacunkowymi, które mogą ulec
zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb.
Zapotrzebowanie na worki o pojemności 120 l wynosi 8 600 szt. jednak nie więcej niż 11 000 szt. miesięcznie.
Zapotrzebowanie na worki o pojemności 80 l wynosi 4 710 szt. jednak nie więcej niż 5 700 szt. miesięcznie.
Zamawiający zastrzega sobie, że podane ilości worków są danymi szacunkowymi, które mogą ulec zarówno
zwiększeniu jak i zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb.
Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Zmieszane odpady komunalne – 2 841,01 Mg
2. Odpady selektywnie zebrane – 456,56 Mg

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90511000  
 90512000  
 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)
PiRG.271.1.02.2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Irenka333
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-009260   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 015-022990  z dnia:  22/01/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
21/01/2014  (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:
II.1.5

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług odbioru odpadów
komunalnych niesegregowanych /
zmieszanych/ i zebranych
selektywnie od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych,
zlokalizowanych na terenie Gminy
Krapkowice, obejmującej miasto
Krapkowice i 11 sołectw oraz ich
transport i zagospodarowanie,
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany będzie
również do zorganizowania dwóch
akcyjnych zbiórki mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych,
zużytych opon, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
oraz odpadów niebezpiecznych, a
także odbioru i zagospodarowania
odpadów budowlanych i
rozbiórkowych powstałych na skutek
prac budowlanych, remontowych i
rozbiórkowych, przeprowadzonych
indywidulanie w gospodarstwach

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług odbioru odpadów
komunalnych niesegregowanych /
zmieszanych/ i zebranych
selektywnie od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych,
zlokalizowanych na terenie Gminy
Krapkowice, obejmującej miasto
Krapkowice i 11 sołectw oraz ich
transport i zagospodarowanie,
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany będzie
również do zorganizowania dwóch
akcyjnych zbiórki mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych,
zużytych opon, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
oraz odpadów niebezpiecznych, a
także odbioru i zagospodarowania
odpadów budowlanych i
rozbiórkowych powstałych na skutek
prac budowlanych, remontowych i
rozbiórkowych, przeprowadzonych
indywidulanie w gospodarstwach
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domowych z terenu Gminy
Krapkowice.
Zapotrzebowanie na pojemniki w
okresie obowiązywania umowy
wynosi:
— 120 l – 5079 szt.;
— 240 l – 558 szt.;
— 660 l – 235 szt.;
— 1100 l – 202 szt.
Zamawiający zastrzega sobie,
że podane ilości pojemników są
danymi szacunkowymi, które mogą
ulec zarówno zwiększeniu jak
i zmniejszeniu w zależności od
rzeczywistych potrzeb.
Zapotrzebowanie na worki o
pojemności 120 l wynosi 8 600 szt.
jednak nie więcej niż 11 000 szt.
miesięcznie.
Zapotrzebowanie na worki o
pojemności 80 l wynosi 4 710 szt.
jednak nie więcej niż 5 700 szt.
miesięcznie.
Zamawiający zastrzega sobie,
że podane ilości worków są
danymi szacunkowymi, które mogą
ulec zarówno zwiększeniu jak
i zmniejszeniu w zależności od
rzeczywistych potrzeb.
Prognozowana ilość odpadów
komunalnych do odebrania w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Zmieszane odpady komunalne – 2
841,01 Mg;
2. Odpady selektywnie zebrane –
456,56 Mg.

domowych z terenu Gminy
Krapkowice.
Kody odpadów komunalnych
stanowiących przedmiot
zamówienia :
1.Odpady komunalne zmieszane :
- 20 03 01 Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.
2.Odpady selektywnie zebrane :
- Odpady selektywnie zebrane, o
których mowa w załączniku nr 1 do
Uchwały
Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w
Krapkowicach z dnia 03 października
2013 roku 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 przez
właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zapotrzebowanie na pojemniki w
okresie obowiązywania umowy
wynosi:
120 l – 5079 szt.
240 l – 558 szt.
660 l – 235 szt.
1100 l – 202 szt.
Zamawiający zastrzega sobie,
że podane ilości pojemników są
danymi szacunkowymi, które mogą
ulec zarówno zwiększeniu jak
i zmniejszeniu w zależności od
rzeczywistych potrzeb, jednak nie
przekroczą ogólnej liczby 7000 szt.
Zapotrzebowanie na worki o
pojemności 120 l wynosi 8 600 szt.
jednak nie więcej niż 11 000 szt.
miesięcznie.
Zapotrzebowanie na worki o
pojemności 80 l wynosi 4 710 szt.
jednak nie więcej niż 5 700 szt.
miesięcznie.
Zamawiający zastrzega sobie,
że podane ilości worków są
danymi szacunkowymi, które mogą
ulec zarówno zwiększeniu jak
i zmniejszeniu w zależności od
rzeczywistych potrzeb.
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Prognozowana ilość odpadów
komunalnych do odebrania w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Zmieszane odpady komunalne – 2
841,01 Mg
2. Odpady selektywnie zebrane –
456,56 Mg

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:
25/02/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-026386
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