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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 Białobrzegi Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach Plac Zygmunta Starego 9

Miejscowość:  Białobrzegi Kod pocztowy:  26-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 486132572

Osoba do kontaktów:  Przemysław Woźniak

E-mail:  p.wozniak@bialobrzegi.pl Faks:  +48 486132572

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.bialobrzegi.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 miasta i gminy Białobrzegi

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

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy
Białobrzegi w okresie 48 miesięcy licząc od 1 września 2015 roku. Powierzchnia gminy Białobrzegi wynosi 79
km2. Liczba ludności gminy wynosi ok. 10406 mieszkańców.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90510000  
 90513100  
 90514000  
 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)
IIiFS 271.2.2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_159753
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-082425   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 122-223400  z dnia:  27/06/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
22/06/2015  (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:
VI.3) pkt.I ust.1 lit d)

Zamiast:

I. Zmiany umowy. 1 Zakazuje
się istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, za
wyjątkiem przypadków, które zostały
przewidziane w ogłoszeniu lub w
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj.: a) w przypadku
konieczności dostosowania
postanowień umowy do zmiany
przepisów prawa, mających wpływ
na wykonywanie przedmiotu
zamówienia w tym zakresie
przepisów dotyczących podatku VAT.
W przypadku wystąpienia
okoliczności wymienionej
powyżej odpowiednie zapisy
umowne zostaną dostosowane do
obowiązujących przepisów prawa.
b) w przypadku zmiany stawek opłat
za przyjęcie odpadów w Regionalnej
Instalacji
do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych, pod warunkiem,

Powinno być:

Zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem
przypadków, które zostały
przewidziane w ogłoszeniu lub w
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj.:
a) w przypadku konieczności
dostosowania postanowień umowy
do zmiany przepisów prawa,
mających wpływ na wykonywanie
przedmiotu zamówienia w tym
zakresie przepisów dotyczących
podatku VAT.
W przypadku wystąpienia
okoliczności wymienionej
powyżej odpowiednie zapisy
umowne zostaną dostosowane do
obowiązujących przepisów prawa.
b) w przypadku zmiany stawek opłat
za przyjęcie odpadów w Regionalnej
Instalacji
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że zmiana tych stawek będzie
przekraczała 10 %.
W przypadku zaistnienia
okoliczności opisanej w pkt 2.1
lit. b) zmiana umowy dotyczyć
będzie wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie, w jakim zmiana
stawek wpłynie na wzrost tego
wynagrodzenia.
c) w przypadku zmiany/rozszerzenia
listy instalacji do recyklingu,
odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, w tym regionalnych
instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, do których
Wykonawca obowiązany jest
przekazać odebrane odpady.
W przypadku, o którym mowa
w pkt 2.1. lit c) zmiana umowy
dotyczyć będzie uaktualnienia listy
instalacji do recyklingu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
określonej w umowie. Zmiana
ta będzie miała formę aneksu
nieskutkującego zmianą wartości
umowy.
d) w przypadku przyznania
Zamawiającemu prawa do
powierzenia czynności składających
się na przedmiot zamówienia
własnym jednostkom organizacyjnym
lub spółce komunalnej w drodze
bezprzetargowej, będącego
wynikiem uchylenia lub zmiany
przepisów art. 6d ust. 1 i art. 6e
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
W przypadku opisanym w
pkt 2.1 lit d) Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy,
zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia, z
zastrzeżeniem, że z prawa tego
Zamawiający będzie mógł skorzystać
nie wcześniej niż po upływie 12
miesięcy od dnia zawarcia niniejszej
umowy.
W przypadku, o którym mowa
w pkt 2.1 lit d) Wykonawca
zachowuje prawo do wynagrodzenia
za czynności wykonane w
ramach przedmiotu umowy przed
dniem otrzymania oświadczenia
Zamawiającego o rozwiązaniu
umowy. Wynagrodzenie to – w razie
złożenia przez Zamawiającego
oświadczenia w toku okresu

do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych, pod warunkiem,
że zmiana tych stawek będzie
przekraczała 10 %.
W przypadku zaistnienia
okoliczności opisanej w pkt 2.1
lit. b) zmiana umowy dotyczyć
będzie wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie, w jakim zmiana
stawek wpłynie na wzrost tego
wynagrodzenia.
c) w przypadku zmiany/rozszerzenia
listy instalacji do recyklingu,
odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, w tym regionalnych
instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, do których
Wykonawca obowiązany jest
przekazać odebrane odpady.
W przypadku, o którym mowa
w pkt 2.1. lit c) zmiana umowy
dotyczyć będzie uaktualnienia listy
instalacji do recyklingu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
określonej w umowie. Zmiana
ta będzie miała formę aneksu
nieskutkującego zmianą wartości
umowy.
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rozliczeniowego – będzie ustalone w
sposób proporcjonalny do ilości dni
świadczenia w danym okresie usług
przez Wykonawcę.

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:
09/07/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-091634
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