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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 Wręczyca Wielka Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

Miejscowość:  Wręczyca Wielka Kod pocztowy:  42-130 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 343170245

Osoba do kontaktów:  Sylwia Ślązak

E-mail:  srodowisko@wreczyca-wielka.pl Faks:  +48 343170215

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.bip.wreczyca-wielka.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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Wręczyca Wielka

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

Informacja o Gminie Wręczyca Wielka:
1) gmina wiejska,
2) powierzchnia terenu Gminy Wręczyca Wielka wynosi ok.148 km2
3) Gminę zamieszkuje 17 670 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, 145 zameldowanych na pobyt
czasowy.
4) liczba nieruchomości na terenie Gminy, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:
a) 5.342 domów jednorodzinnych zamieszkałych przez ok. 15.000 osób oraz 17 budynków
b) mieszkalnych wielorodzinnych zamieszkałych przez ok. 500 osób;
c) liczba nieruchomości na terenie Gminy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, wynosi ok. 290, w tym: ok. 230 podmiotów gospodarczych, 10 szkół, 6 przedszkoli, 4 ośrodki
zdrowia, 6 cmentarzy, Gminny Ośrodek Kultury – 1, Urząd Gminy – 8, boiska sportowe – 5,
5) ilość wytworzonych odpadów komunalnych ogółem, które trzeba będzie odebrać od właścicieli nieruchomości
wynosi szacunkowo:
a) 3.700 Mg odpadów zmieszanych zebranych za 12 m
b) 2.385 Mg odpadów segregowanych zebranych za 12 m-cy
w tym :
- 210 Mg - opakowania ze szkła
- 280 Mg - opakowania z tworzyw sztucznych
- 30 Mg - opakowania z papieru i tektury
- 20 Mg - opakowania z metali
- 40 Mg - wielkogabaryty i opony
- 5 Mg - odpady z betonu oraz gruz betonowy
- 300 Mg - bioodpady ( w tym odpady zielone)
-1.500 Mg - popioły paleniskowe
6) Na terenie Gminy Wręczyca Wielka jest utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK), w m. Grodzisko ul. Floriańska. PSZOK zostanie wyposażony w kontenery przez wykonawcę oraz
będzie przez niego ochraniany, prowadzony
i monitorowany.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Wręczyca Wielka, wraz z ich transportem
i zagospodarowaniem wydzierżawienie pojemników na odpady zmieszane dla właścicieli nieruchomości i na
odpady segregowane oraz worków na odpady segregowane według poszczególnych frakcji .
Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane
i segregowane oraz w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki będą wydzierżawione przez
Wykonawcę dla Gminy na okres wykonywania zamówienia;
2) odbiór od właścicieli nieruchomości wszystkich zebranych odpadów;



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

3 / 8

3) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, metali, chemikaliów, zużytych baterii oraz zużytych akumulatorów, przeterminowanych leków
oraz zużytych opon;
4) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie oraz monitorowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych ( dalej PSZOK) w m. Grodzisko przy ul. Floriańskiej. PSZOK będzie czynny : poniedziałek – piątek
10.00-18.00, sobota 9.00-15.00;
5) zorganizowanie, przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK;
6) prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych
w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
8) zagospodarowanie odpadów z zachowaniem wskaźników odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpadów
komunalnych, zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w
zakresie odebranych odpadów komunalnych od właścicieli;
9) przekazywanie do zagospodarowania odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, Wykonawca jest obowiązany przekazać
do instalacji posiadającej status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej RIPOK) dla
Regionu I lub w przypadku awarii tej instalacji do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu,
wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90513100  
 90512000  
 90513000  
 34928480  
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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)
GK.271.08.2015.B

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_WRECZYCAWIELKA
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-107761   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 157-289220  z dnia:  15/08/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
11/08/2015  (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:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

Informacja o Gminie Wręczyca
Wielka:
1) gmina wiejska,
2) powierzchnia terenu Gminy
Wręczyca Wielka wynosi ok.148 km2
3) Gminę zamieszkuje 17 670
mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały, 145 zameldowanych na
pobyt czasowy.
4) liczba nieruchomości na terenie
Gminy, na których zamieszkują
mieszkańcy wynosi:
a) 5.342 domów jednorodzinnych
zamieszkałych przez ok. 15.000
osób oraz 17 budynków
b) mieszkalnych wielorodzinnych
zamieszkałych przez ok. 500 osób;
c) liczba nieruchomości na terenie
Gminy, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, wynosi ok. 290, w tym:
ok. 230 podmiotów gospodarczych,
10 szkół, 6 przedszkoli, 4 ośrodki
zdrowia, 6 cmentarzy, Gminny

Powinno być:

1. Informacja o Gminie Wręczyca
Wielka.
1) gmina wiejska,
2) powierzchnia terenu Gminy
Wręczyca Wielka wynosi ok.148 km2
3) Gminę zamieszkuje 17 670
mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały, 145 zameldowanych na
pobyt czasowy.
4) liczba nieruchomości na terenie
Gminy, na których zamieszkują
mieszkańcy wynosi:
a) 5.342 domów jednorodzinnych
zamieszkałych przez ok. 15.000
osób oraz 17 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych
zamieszkałych przez ok. 500 osób;
b) liczba nieruchomości na terenie
Gminy, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, wynosi ok. 650, w tym:
ok. 605 podmiotów gospodarczych,
10 szkół, 6 przedszkoli, 4 ośrodki
zdrowia, 6 cmentarzy, Gminny
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Ośrodek Kultury – 1, Urząd Gminy –
8, boiska sportowe – 5,
5) ilość wytworzonych odpadów
komunalnych ogółem, które trzeba
będzie odebrać od właścicieli
nieruchomości wynosi szacunkowo:
a) 3.700 Mg odpadów zmieszanych
zebranych za 12 m
b) 2.385 Mg odpadów
segregowanych zebranych za 12 m-
cy
w tym:
— 210 Mg – opakowania ze szkła
— 280 Mg – opakowania z tworzyw
sztucznych
— 30 Mg – opakowania z papieru i
tektury
— 20 Mg – opakowania z metali
— 40 Mg – wielkogabaryty i opony
— 5 Mg – odpady z betonu oraz gruz
betonowy
— 300 Mg – bioodpady ( w tym
odpady zielone)
— 1.500 Mg – popioły paleniskowe
6) Na terenie Gminy Wręczyca
Wielka jest utworzony punkt
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK), w m.
Grodzisko ul. Floriańska. PSZOK
zostanie wyposażony w kontenery
przez wykonawcę oraz będzie przez
niego ochraniany, prowadzony
i monitorowany.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia
jest zbieranie, transport i
zagospodarowanie odpadów od
właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Wręczyca Wielka, wraz z ich
transportem
i zagospodarowaniem
wydzierżawienie pojemników na
odpady zmieszane dla właścicieli
nieruchomości i na odpady
segregowane oraz worków na
odpady segregowane według
poszczególnych frakcji.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wyposażenie obsługiwanych
nieruchomości w pojemniki na
odpady zmieszane
i segregowane oraz w worki do
selektywnej zbiórki odpadów.

Ośrodek Kultury – 1, Urząd Gminy –
8, boiska sportowe – 10,
5) ilość wytworzonych odpadów
komunalnych ogółem, które trzeba
będzie odebrać od właścicieli
nieruchomości wynosi szacunkowo:
a) 3.700 Mg odpadów zmieszanych
zebranych za 12 m
b) 2.385,1 Mg odpadów
segregowanych zebranych za 12 m-
cy
6) Na terenie Gminy Wręczyca
Wielka jest utworzony punkt
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK), w m.
Grodzisko ul. Floriańska. PSZOK
zostanie wyposażony w kontenery
przez wykonawcę oraz będzie przez
niego ochraniany, prowadzony
i monitorowany.
2. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia
jest zbieranie, transport i
zagospodarowanie odpadów od
właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Wręczyca Wielka, wraz z ich
transportem
i zagospodarowaniem
wydzierżawienie pojemników na
odpady zmieszane dla właścicieli
nieruchomości i na odpady
segregowane oraz worków na
odpady segregowane według
poszczególnych frakcji .
3. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) wyposażenie obsługiwanych
nieruchomości w pojemniki na
odpady zmieszane
i segregowane oraz w worki do
selektywnej zbiórki odpadów.
Pojemniki będą wydzierżawione
przez Wykonawcę dla Gminy na
okres wykonywania zamówienia;
2) odbiór od właścicieli
nieruchomości wszystkich zebranych
odpadów;
3) odbiór od właścicieli
nieruchomości odpadów
wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, metali, chemikaliów,
zużytych baterii oraz zużytych
akumulatorów, przeterminowanych
leków oraz zużytych opon;
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Pojemniki będą wydzierżawione
przez Wykonawcę dla Gminy na
okres wykonywania zamówienia;
2) odbiór od właścicieli
nieruchomości wszystkich zebranych
odpadów;
3) odbiór od właścicieli
nieruchomości odpadów
wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, metali, chemikaliów,
zużytych baterii oraz zużytych
akumulatorów, przeterminowanych
leków oraz zużytych opon;
4) zorganizowanie, wyposażenie i
prowadzenie oraz monitorowanie
punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych ( dalej PSZOK) w
m. Grodzisko przy ul. Floriańskiej.
PSZOK będzie czynny: poniedziałek
– piątek 10.00-18.00, sobota
9.00-15.00;
5) zorganizowanie, przyjmowanie
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z PSZOK;
6) prowadzenie sprawozdawczości
zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
7) zagospodarowania odebranych
od właścicieli nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych w instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z hierarchią postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 7
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach;
8) zagospodarowanie odpadów
z zachowaniem wskaźników
odzysku lub unieszkodliwiania
zebranych odpadów komunalnych,
zgodnie z ustawą o odpadach oraz
ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach w zakresie
odebranych odpadów komunalnych
od właścicieli;
9) przekazywanie do
zagospodarowania odpadów
zmieszanych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania,
Wykonawca jest obowiązany
przekazać do instalacji posiadającej
status Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (dalej RIPOK) dla

4) zorganizowanie, wyposażenie i
prowadzenie oraz monitorowanie
punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych ( dalej PSZOK) w
m. Grodzisko przy ul. Floriańskiej.
PSZOK będzie czynny : poniedziałek
– piątek 10.00-18.00, sobota
9.00-15.00;
5) zorganizowanie, przyjmowanie
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z PSZOK;
6) prowadzenie sprawozdawczości
zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
7) zagospodarowania odebranych
od właścicieli nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych w instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z hierarchią postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 7
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach;
8) zagospodarowanie odpadów
z zachowaniem wskaźników
odzysku lub unieszkodliwiania
zebranych odpadów komunalnych,
zgodnie z ustawą o odpadach oraz
ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach w zakresie
odebranych odpadów komunalnych
od właścicieli;
9) przekazywanie do
zagospodarowania
niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych i pozostałości
z segregowania odpadów
komunalnych przeznaczonych
do składowania do instalacji
posiadającej status Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (dalej RIPOK) dla
Regionu I lub w przypadku awarii tej
instalacji do instalacji przewidzianych
do zastępczej obsługi tego regionu,
wskazanych w uchwale w sprawie
wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego.
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Regionu I lub w przypadku awarii tej
instalacji do instalacji przewidzianych
do zastępczej obsługi tego regionu,
wskazanych w uchwale w sprawie
wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.

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:
19/08/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-110934
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