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Unia Europejska

Suplement 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:  Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Rynek 1

Miejscowość:  Mogielnica Kod pocztowy:  05-640 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 486635149

Osoba do kontaktów:  Mateusz Muszyński

E-mail:  urzad_oc@mogielnica.pl Faks:  +48 486635149

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.mogielnica.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) www.mogielnica.pl

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 KOMUNALANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MOGIELNICA PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY.

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

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica z sołectw wymienionych w tabeli poniżej
oraz Miasta Mogielnica w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych odpowiednimi przepisami prawa
poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiazującymi
przepisami prawa powszechnego i lokalnego.
Zakres zamówienia – stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz postanowień „Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminie” z 2017 r. zakres prac obejmuje:
1) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym:
a) odbieranie odpadów niesegregowanych (zmieszanych),
b) odbieranie odpadów segregowanych,
c) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji,
d) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów oraz tekstyliów,
2) zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które
zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Klauzula zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
1) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad właściwą
realizacją usługi;
2) obsługa bieżących zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżąca aktualizacja wykazu obsługiwanych
nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń,
3) obsługa samochodów służących od odbioru odpadów (kierowcy oraz pozostałe osoby).
Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób,
które będą wykonywać ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę. Wykaz
powinien zawierać informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez
niego czynności. Wykonawca przy sporządzeniu ww. wykazu powinien zapewnić przestrzeganie postanowień
prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90510000  
Dodatkowe przedmioty 90000000  
 90500000  
 90514000  
 90513100  
 90511000  
 90512000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 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)
GNOŚ.B.6232.12.2017

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ugimmog
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-135700   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 190-390303  z dnia:  04/10/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
01/10/2017  (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:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
Data: 20/11/2017 Godzina: 10:00

Powinno być:
Data: 24/11/2017 Godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Zamiast:
Ograniczona

Powinno być:
Otwarta

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym
oferent będzie związany ofertą:

Zamiast:

Okres w miesiącach : _____ albo w
dniach : _____ (od ustalonej daty
składania ofert)

Powinno być:

Okres w miesiącach : _____ albo
w dniach : 60 (od ustalonej daty
składania ofert)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:

Data : ______ (dd/mm/rrrr) Godzina
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:

Powinno być:

Data : 24/11/2017 (dd/mm/rrrr)
Godzina 10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:
Mogielnica

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
20/11/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/11/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data :
______ (dd/mm/rrrr) Godzina

Zamiast:
20/11/2017   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/11/2017   Godzina: 10:30
(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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-156308
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