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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 MIELEC Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: UL.JADERNYCH 7

Miejscowość:  MIELEC Kod pocztowy:  39-300 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 177730590

Osoba do kontaktów:  ANDRZEJ BIENIEK,Władysława Kasprzak

E-mail:  a.bieniek@ug.mielec.pl Faks:  +48 177730590

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.gmina.mielec.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 terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów
zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90512000  
 90511000  
 90533000  
 90514000  
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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)
RIK.271.6.2012

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GminaMielec
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-062817   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 091-155293  z dnia:  11/05/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
09/05/2013  (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:
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców,w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
9.1. W celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, określonych
w
art. 22 ust.1 Pzp, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć
– w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę –
następujące
dokumenty i oświadczenia:
1 oświadczenie, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówieni określone w art. 22 ust. 1
Pzp, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2;
2 kopia wpisu do rejestru działalności
regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Mielec na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
9.1. W celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, określonych
w
art. 22 ust.1 Pzp, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć
– w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę –
następujące
dokumenty i oświadczenia:
1 oświadczenie, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówieni określone w art. 22 ust. 1
Pzp, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2;
2 kopia wpisu do rejestru działalności
regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Mielec na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
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3 kopia aktualnego zezwolenia
właściwego organu na prowadzenie
działalności
w zakresie transportu odpadów
obejmującego Gminę Mielec ;
4 wpis do rejestru zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny prowadzonego przez
Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
5 wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania
i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie; wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3.
Dowodem jest:
a) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie wykonawcy
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze nie jest on
w stanie
uzyskać w/w poświadczenia.
Wymagane jest udokumentowanie
jednej takiej usługi;
UWAGA!
Wykonawca w miejsce poświadczeń,
o których mowa w pkt 9.1.5a
może przedłożyć dokumenty
potwierdzające
należyte wykonanie tych
usług w postaci dokumentu
potwierdzającego, że usługa ta
została wykonana
należycie.

3 kopia aktualnego zezwolenia
właściwego organu na prowadzenie
działalności
w zakresie transportu odpadów
obejmującego Gminę Mielec ;
4 wpis do rejestru zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny prowadzonego przez
Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
5 wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania
i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie; wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3.
Dowodem jest:
a) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie wykonawcy
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze nie jest on
w stanie
uzyskać w/w poświadczenia.
Wymagane jest udokumentowanie
jednej takiej usługi;
UWAGA!
Wykonawca w miejsce poświadczeń,
o których mowa w pkt 9.1.5a
może przedłożyć dokumenty
potwierdzające
należyte wykonanie tych
usług w postaci dokumentu
potwierdzającego, że usługa ta
została wykonana
należycie.



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

6 / 9

6 oświadczenie o spełnieniu
wymagań określonych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości wg wzoru
stanowiącego Załącznik
Nr 4;
7 opłaconą polisę (wraz z
dokumentem potwierdzającym
opłatę), a w przypadku
jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej
z przedmiotem zamówienia. na
kwotę minimum 1 000 000,00zł .
UWAGA!
Wykonawca, polegający na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania
zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
zobowiązany jest przedstawić
pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do
oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
9.2. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć
– w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę –
następujące
dokumenty i oświadczenia:
1 oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia, na podstawie
art. 24
ust. 1 Pzp, wg wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 5;

6 oświadczenie o spełnieniu
wymagań określonych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości wg wzoru
stanowiącego Załącznik
Nr 4;
7 opłaconą polisę (wraz z
dokumentem potwierdzającym
opłatę), a w przypadku
jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej
z przedmiotem zamówienia. na
kwotę minimum 1 000 000,00zł .
UWAGA!
Wykonawca, polegający na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania
zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
zobowiązany jest przedstawić
pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do
oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
9.2. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć
– w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę –
następujące
dokumenty i oświadczenia:
1 oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia, na podstawie
art. 24
ust. 1 Pzp, wg wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 5;
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2 aktualny odpis z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji
o działalności gospodarczej jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,
3 aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
4 aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na
raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu -
wystawioneg nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamowienia albo składania ofert.

2 aktualny odpis z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji
o działalności gospodarczej jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,
3 aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
4 aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na
raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu -
wystawioneg nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamowienia albo składania ofert.
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aktualne zaświadczenie właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu -wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
5. aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 i
10-11 ustawy Pzp wystawionej nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
składania ofert.
6.aktualna Informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24. Us1 pkt.9
ustawy Pzp wystawiona nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu skłskładania ofert .

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
II.3)Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji Riozpoczęcie:od
udzielenia zamówienia
Zakończenie :

Zamiast:
31/12/2015
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
31/12/2015
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
20/06/2013   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/06/2013   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
20/06/2013   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/06/2013   Godzina: 09:00
(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:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-075610
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