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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 Susz Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wybickiego 6

Miejscowość:  Susz Kod pocztowy:  14-240 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Miejski w Suszu Tel.: +48 552786015

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Lenckowska

E-mail:  zp@susz.pl Faks:  +48 552786222

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.susz.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 Gminy Susz

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 i niezamieszkałych z terenu Gminy Susz, obejmującej miasto Susz
i 29 sołectw. Zamówienie jest usługą polegającą na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Susz
w okresie 24 miesięcy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000  
Dodatkowe przedmioty 90512000  
 90513100  
 90500000  
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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)
RLZP.I.271.4.2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gimsusz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-060671   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 091-163878  z dnia:  12/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
07/05/2015  (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.1.2)

Zamiast:

1. Ustala się miesięczny okres
rozliczeniowy wykonania usług
objętych umową.
2. Ryzyko zmiany wszelkich
obciążeń publiczno-prawnych ponosi
Wykonawca, poza ustawową zmianą
wysokości stawek podatku VAT,
których ryzyko zmian ponosi
Zamawiający.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe
4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
niezbędne koszty związane z
realizacją usługi, której dotyczą,
wynikające
wprost z zapisów SIWZ, jak również
tam nie ujęte, a niezbędne do
wykonania zadania. W szczególności
nie uwzględnienie przez Wykonawcę
jakichkolwiek usług i obowiązków
Wykonawcy, niedoszacowanie,
pominięcie lub brak rozpoznania
zakresu jakiejkolwiek części
przedmiotu umowy na etapie
przygotowania oferty

Powinno być:

1. Ustala się miesięczny okres
rozliczeniowy wykonania usług
objętych umową.
2. Ryzyko zmiany wszelkich
obciążeń publiczno-prawnych ponosi
Wykonawca, poza następującymi
zmianami:
1)ustawową zmianą wysokości
stawek podatku VAT, których ryzyko
zmian ponosi Zamawiający. Wartość
netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni się, a wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisów,
2)zmianą wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za
pracę oraz zmianą zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne w przypadku, gdy zmiana
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przetargowej nie może stanowić
roszczeń w stosunku do
Zamawiającego zarówno w trakcie
realizacji niniejszej
umowy, jak też po wykonaniu
przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie płatne będzie
Wykonawcy po zakończeniu danego
miesiąca świadczenia usługi i
odbiorze
usługi.
6. Należność Wykonawcy będzie
regulowana w formie polecenia
przelewu na rachunek bankowy
wykonawcy w
terminie do 21 dni, licząc od
dnia dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego.
7. W przypadku powstania
zobowiązań wynikających z
umowy Zamawiający potrąci z
wynagrodzenia kwotę
należnej mu kary.

ta będzie miała wpływ na koszty
wykonania przedmiotu zamówienia
przez Wykonawcę. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy o kwotę stanowiącą
różnicę między nowo obowiązującą
a dotychczasową wysokością
minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub wysokością kosztów
związanych ze zmianą wysokości
składki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania
przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę. Zobowiązuje się
Wykonawcę do wykazania wpływu
ww. zmian na koszty wykonania
zamówienia. W tym celu Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu
odpowiednie dokumenty i
zestawienia, na podstawie których
Zamawiający, po uprzednich
negocjacjach z Wykonawcą,
rozpatrzy zasadność wprowadzenia
zmiany wynagrodzenia za wykonanie
zamówienia.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe
4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
niezbędne koszty związane z
realizacją usługi, której dotyczą,
wynikające
wprost z zapisów SIWZ, jak również
tam nie ujęte, a niezbędne do
wykonania zadania. W szczególności
nie uwzględnienie przez Wykonawcę
jakichkolwiek usług i obowiązków
Wykonawcy, niedoszacowanie,
pominięcie lub brak rozpoznania
zakresu jakiejkolwiek części
przedmiotu umowy na etapie
przygotowania oferty
przetargowej nie może stanowić
roszczeń w stosunku do
Zamawiającego zarówno w trakcie
realizacji niniejszej
umowy, jak też po wykonaniu
przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie płatne będzie
Wykonawcy po zakończeniu danego
miesiąca świadczenia usługi i
odbiorze
usługi.
6. Należność Wykonawcy będzie
regulowana w formie polecenia
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przelewu na rachunek bankowy
wykonawcy w
terminie do 21 dni, licząc od
dnia dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego.
7. W przypadku powstania
zobowiązań wynikających z
umowy Zamawiający potrąci z
wynagrodzenia kwotę
należnej mu kary.
8.Zmiany wysokości wynagrodzenia,
o których mowa w ust. 2
obowiązywać będą od ustawowego
terminu wejścia w życie tych
zmian, pod warunkiem spełnienia
przesłanek określonych w ust.2.”

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:

Zmiana postanowień umowy może
nastąpić za zgodą obydwu stron
wyrażoną na piśmie, w formie
aneksu do umowy z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
Zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba, że zmiana
będzie dotyczyła następujących
zdarzeń:
1) wystąpienia zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na
realizację
przedmiotu umowy;
2) w przypadku urzędowej zmiany
stawki VAT strony zobowiązują się
do zawarcia aneksu do umowy,
regulującego wysokość VAT, tym
samym zmiany wynagrodzenia
określonego w § 4 umowy, z tym, że
koszty wzrostu podatku VAT pokrywa
Zamawiający;
3) wystąpienia oczywistych omyłek
pisarskich i rachunkowych w treści
umowy

Powinno być:

Zmiana postanowień niniejszej
umowy może nastąpić za zgodą
obydwu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z
zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
Zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że zmiana będzie
dotyczyła następujących zdarzeń:
1)wystąpienia zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
2)wystąpienia zmian określonych w §
4 ust. 2 wzoru umowy,
3)wystąpienia oczywistych omyłek
pisarskich i rachunkowych w treści
umowy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3)

Zamiast:
17/06/2015   Godzina: 08:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/06/2015   Godzina: 08:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
17/06/2015   Godzina: 08:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/06/2015   Godzina: 08:30
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.4)

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

Zamiast:
17/06/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/06/2015   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:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający informuje, że zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia została umieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.susz.pl w zakładce PRZETARGI - RLZP.I.271.4.2015 - przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz"

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-071285

kasagn
Tekst maszynowy

kasagn
Tekst maszynowy
BURMISTRZ SUSZA/-/ Krzysztof Pietrzykowski

kasagn
Tekst maszynowy

kasagn
Tekst maszynowy

kasagn
Tekst maszynowy
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