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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 Karlino Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Plac Jana Pawła II 6

Miejscowość:  Karlino Kod pocztowy:  78-230 Karlino Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +49 943119509

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Fusiek

E-mail:  k.fusiek@karlino.pl Faks:  +49 943117410

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://karlino.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:
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Krzywopłoty, gmina
Karlino

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Krzywopłoty, gmina Karlino", w zakres których wchodzi, m.in.:
a) zaprojektowanie w niezbędnym zakresie;
b) przeprowadzenie wszelkich postępowań administracyjnych związanych z pracami, zgłoszenie lub uzyskanie
wszelkich decyzji administracyjnych w oparciu o udzielone pełnomocnictwo;
c) prace i roboty przygotowawcze, w tym m.in.:
- wyburzenie i rozebranie istniejących budynków i budowli,
- wytyczenie, przygotowanie terenu pod dalsze wykonawstwo prac,
- oznakowanie studni odgazowujących i piezometrów oraz ich renowacja,
- oczyszczenie terenu składowiska i wierzchowiny z zalegających luźno odpadów komunalnych
ponadgabarytowych,
- odpompowanie wody z trzech zbiorników znajdujących się na składowisku;
d) wykonanie robót związanych z rekultywacją składowiska (prac zasadniczych), w tym m.in.:
- przemieszczenie masy odpadów w celu wyrównania jej powierzchni,
- zagęszczenie przemieszczonych mas odpadowych,
- plantowanie powierzchni wierzchowiny i skarp,
- utworzenie okrywy rekultywacyjnej,
- wykonanie warstwy wyrównującej,
- wykonanie warstwy odgazowującej,
- wykonanie warstwy uszczelniającej,
- wykonanie warstwy urodzajnej;
e) wykonanie ścieżki edukacyjnej wraz z elementami związanymi z promocją projektu;
f) prace porządkowe, w tym m.in.: przegląd stanu ogrodzenia, uzupełnienie i renowacja ogrodzenia;
g) świadczenie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wykonanych pracach zgodnie z dokumentacją projektową,
na którą składa się:Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w m.
Krzywopłoty, Przedmiary i umową.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac na terenie składowiska odpadów w Krzywopłotach, gm.
Karlino, powierzchnia składowiska: 10,79 ha.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45110000  
Dodatkowe przedmioty 45111200  
 45112320  
 45112330  
 45112700  
 45200000  
 45222110  
 71320000  
 90511000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 77310000  
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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)
GP.271.2.2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gminakarlino
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-085136   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 125-221870  z dnia:  03/07/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/06/2014  (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:
II.3) (Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji)

Zamiast:
Rozpoczęcie 30.8.2014.
Zakończenie 31.8.2015

Powinno być:
Rozpoczęcie 29.9.2014.
Zakończenie 31.8.2015

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

Zamiast:

Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień uzupełniających do 50 %
wartości udzielonego zamówienia.
1. Zamawiający informuje, że
przewiduje możliwości zmiany
umowy. Zmiany zawartej umowy
mogą nastąpić w formie aneksu w
następujących przypadkach:
1) ulegnie zmianie stan prawny w
zakresie dotyczącym realizowanej
umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu
wykonania zamówienia przez
wykonawcę;
2) ulegnie zmianie stawka podatku
od towarów i usług VAT;
3) wystąpią okoliczności skutkujące
potrzebą zmiany terminu realizacji
zamówienia, w szczególności takie
jak:

Powinno być:

Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień uzupełniających do 50 %
wartości udzielonego zamówienia.
1. Zamawiający informuje, że
przewiduje możliwości zmiany
umowy. Zmiany zawartej umowy
mogą nastąpić w formie aneksu w
następujących przypadkach:
1) ulegnie zmianie stan prawny w
zakresie dotyczącym realizowanej
umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu
wykonania zamówienia przez
wykonawcę;
2) ulegnie zmianie stawka podatku
od towarów i usług VAT;
3) wystąpią okoliczności skutkujące
potrzebą zmiany terminu realizacji
zamówienia, w szczególności takie
jak:
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3.1) brak dostępu do mediów
(np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych
mediów niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy) proporcjonalnie
o czas trwania awarii.
3.2) wystąpią przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia
nadzwyczajne zewnętrzne), np.
pogoda uniemożliwiająca okresowo
wykonywanie umowy, zdarzenia
nie leżące po żadnej ze stron
umowy. Strony mają prawo do
skorygowania uzgodnionych
zobowiązań i przesunięcia terminu
realizacji maksymalnie o czas
trwania uzasadnionej przeszkody.
Strony zobowiązują się do
natychmiastowego poinformowania
się nawzajem o wystąpieniu ww.
przeszkód.
3.3) wystąpią inne przyczyny
obiektywnie niezależne od
Wykonawcy uniemożliwiające
wykonanie robót w sposób
przewidziany w SIWZ (zmiana
technologii, zmiana norm, itp.).
2. Zamawiający zastrzega możliwość
zmiany umowy poprzez zlecenie
w uzasadnionych sytuacjach
określonych części robót do
wykonania podwykonawcom,
pomimo zastrzeżenia ich w ofercie
do osobistego wykonania albo
osobistego wykonania określonych
części robót zastrzeżonych w
ofercie do wykonania przy pomocy
podwykonawców.
3. Strony dopuszczają możliwość
zmian redakcyjnych oraz zmian
będących następstwem zmian
danych ujawnionych w rejestrach
publicznych, bez konieczności
sporządzania aneksu.
Data podana w sekcji II.3) nie jest
wiążąca. Data rozpoczęcia - od dnia
udzielenia zamówienia. Realizacja
przedmiotu zamówienia nastąpi w
terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.
Przed podpisaniem umowy
Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek
przedstawienia Zamawiającemu
umowy konsorcyjnej.
Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert
częściowych.

3.1) brak dostępu do mediów
(np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych
mediów niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy) proporcjonalnie
o czas trwania awarii.
3.2) wystąpią przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia
nadzwyczajne zewnętrzne), np.
pogoda uniemożliwiająca okresowo
wykonywanie umowy, zdarzenia
nie leżące po żadnej ze stron
umowy. Strony mają prawo do
skorygowania uzgodnionych
zobowiązań i przesunięcia terminu
realizacji maksymalnie o czas
trwania uzasadnionej przeszkody.
Strony zobowiązują się do
natychmiastowego poinformowania
się nawzajem o wystąpieniu ww.
przeszkód.
3.3) wystąpią inne przyczyny
obiektywnie niezależne od
Wykonawcy uniemożliwiające
wykonanie robót w sposób
przewidziany w SIWZ (zmiana
technologii, zmiana norm, itp.).
2. Zamawiający zastrzega możliwość
zmiany umowy poprzez zlecenie
w uzasadnionych sytuacjach
określonych części robót do
wykonania podwykonawcom,
pomimo zastrzeżenia ich w ofercie
do osobistego wykonania albo
osobistego wykonania określonych
części robót zastrzeżonych w
ofercie do wykonania przy pomocy
podwykonawców.
3. Strony dopuszczają możliwość
zmian redakcyjnych oraz zmian
będących następstwem zmian
danych ujawnionych w rejestrach
publicznych, bez konieczności
sporządzania aneksu.
Wskazany w sekcji II.3) termin
rozpoczęcia realizacji zamówienia
nie jest terminem wiążącym i zależny
jest od daty podpisania umowy.
Realizacja przedmiotu zamówienia
nastąpi w terminie do dnia 31
sierpnia 2015 r.
Przed podpisaniem umowy
Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek
przedstawienia Zamawiającemu
umowy konsorcyjnej.
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Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert
wariantowych.
5.4. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia,
a także dokumenty wskazane w
poszczególnych podpunktach
punktu 5.4. wystawione na te
podmioty, z tym że w zakresie
warunków dotyczących sytuacji
ekonomicznej i finansowej możliwe
jest przedstawienie innych
dokumentów, które w wystarczający
sposób potwierdzą spełnianie
opisanego przez zamawiającego
warunku, jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego.
5.5. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia.
Wzór zobowiązania podmiotu

Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert
częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert
wariantowych.
5.4. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia,
a także dokumenty wskazane w
poszczególnych podpunktach
punktu 5.4. wystawione na te
podmioty, z tym że w zakresie
warunków dotyczących sytuacji
ekonomicznej i finansowej możliwe
jest przedstawienie innych
dokumentów, które w wystarczający
sposób potwierdzą spełnianie
opisanego przez zamawiającego
warunku, jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego.
5.5. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia.
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użyczającego zasobów stanowi
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
5.6. W sytuacji gdy w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca polega na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych swoich
podwykonawców, Zamawiający
żąda wskazania przez wykonawcę
części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy
i podania przez wykonawcę nazw
(firm) podwykonawców, na których
zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy PZP.
5.7. Jeżeli w trakcie realizacji
umowy zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia w niniejszej SIWZ.

Wzór zobowiązania podmiotu
użyczającego zasobów stanowi
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
5.6. W sytuacji gdy w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca polega na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych swoich
podwykonawców, Zamawiający
żąda wskazania przez wykonawcę
części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy
i podania przez wykonawcę nazw
(firm) podwykonawców, na których
zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy PZP.
5.7. Jeżeli w trakcie realizacji
umowy zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia w niniejszej SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Miejscowość: Karlino

Powinno być:
Miejscowość: siedziba
Zamawiającego Gmina Karlino ul.
Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino,
pok. nr 2

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
11/08/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/09/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
11/08/2014
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
01/09/2014   Godzina: 10:15
(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:
08/08/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-105731
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