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

1 / 9

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 Niemodlin Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Miejscowość:  Niemodlin Kod pocztowy:  49-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Miejski w Niemodlinie
Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich (II piętro, p.
39)

Tel.: +48 774606295

Osoba do kontaktów:  Iwona Kokowska-Paluch

E-mail:  zamowienia@niemodlin.pl Faks:  +48 774606260

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.niemodlin.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 Niemodlin

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

Przedmiot zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
obejmuje usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych powstałych i zebranych
z nieruchomości zamieszkałych i gminnych niezamieszkałych oraz wyposażenie, wywóz odpadów
i obsługę administracyjną Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90511000  
 90512000  
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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)
IFE.271.22.2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GminaNiemodlin
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-144841   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
31/10/2014  (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:

Zamiast: Powinno być:

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:
III.2.1)

Tekst do dodania:

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY PZP
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 2 do niniejszej SIWZ,
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2) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania
wszystkich grup odpadów komunalnych zawartych
w Opisie przedmiotu zamówienia cz. A i cz. B od
właścicieli posesji/nieruchomości położonych na terenie
Gminy Niemodlin prowadzonego przez Burmistrza
Niemodlina,
3) wykazu wykonanych usług, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonywanych
głównych usług w ciągu ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej jednej usługi, której przedmiotem
zamówienia jest lub był odbiór odpadów komunalnych
o łącznej masie co najmniej 220 ton, wraz z podaniem
wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
na rzecz których usługa została wykonana oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego
załącznik
nr 4 do SIWZ,
UWAGA!
Dowodami, o których mowa powyżej są:
• poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
wyżej.
Dowody o których mowa powyżej wynikają z § 1 ust. 2
rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie dostaw,
o którym mowa w pkt VIII.1.3) SIWZ, realizowane
były na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, dotyczących tych
usług.
4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia (oświadczenie zawarte jest w Formularzu
„OFERTA”, załącznik nr 1 do SIWZ).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający żąda następujących dokumentów(w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w
ofercie przedmiotowe dokumenty muszą być złożone
odrębnie dla każdego z nich):
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1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 3 do niniejszej SIWZ,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
z 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub za świadczenia,
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 ofert,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału
zakładu ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie 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 ofert,
3. Podmioty inne.
1) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w pkt. VII, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.2.
niniejszej Specyfikacji.
2) Ponadto, stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
pisemnego zobowiązania podmiotów, o których mowa
w zdaniu poprzednim, do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia, wg wzoru zał. nr
6 do SIWZ.
3) W przypadku spółek cywilnych, do oferty należy
dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na każdego ze
wspólników odrębnie.
Wszystkie w/w dokumenty winny być złożone w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Podmioty zagraniczne.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
punkcie VIII.2.2) VIII.2.3) VIII.2.4) niniejszej Specyfikacji
– składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert),
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Zapis dotyczący terminów ważności dokumentów
stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.
1) W przypadku składania oferty wspólnej przez
kilku przedsiębiorców, wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników. Zaleca
się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt VIII.2. niniejszej SIWZ.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by
poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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5) Wypełniając formularz „OFERTA” należy wpisać
dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. W innych dokumentach (załączniki)
w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać
dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera).
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie oraz w przypadku, gdy wykonawca
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
pkt. VII niniejszej SIWZ, polega na zasobach innych
podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio
wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do
dokumentów go dotyczących) lub przez upoważnionych
przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w
odniesieniu do dokumentów go dotyczących).
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze
zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą
przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców.
8) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) Wypełniony i podpisany Formularz „OFERTY” wg zał.
nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej notarialnie.
3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zdolnych
do wykonania zamówienia, na których wiedzy,
doświadczeniu, Wykonawca będzie polegał do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) – jeżeli będzie dotyczyć, wg
wzoru zał. nr 6 do SIWZ.
4) Wypełniony druk dot. powierzonych części
zamówienia podwykonawcom – zał. nr 5 (jeżeli będzie
dotyczyć).
5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
lub informację o tym, że Wykonawca do takiej grupy
nie należy (oświadczenie zawarte jest w formularzu
„OFERTA”).
W celu stwierdzenia spełnienia warunków udziału w
niniejszym postępowaniu zamawiający dokona oceny
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i sprawdzenia kompletności oraz poprawności
dokumentów złożonych na podstawie pkt. VIII
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
zasadzie „spełnia/nie spełnia” oraz terminu i kwoty
wniesionego wadium.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-145110
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