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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:  Irena Karasiewicz

E-mail:  przetargi@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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta i Gminy Karlino

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu
odpadów pochodzących z terenu Miasta i Gminy Karlino.
Zakres zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów:
• przeterminowane leki,
• zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
• baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe,
• odpady niebezpieczne,
• meble i odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte opony.
Wykonawca będzie odbierać przeterminowane leki z pojemników znajdujących się w aptekach i przychodniach
lekarskich wyszczególnionych w załączniku A do SIWZ oraz zużyte baterie
i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe z punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta i
gminy Karlino określonych w załączniku A do SIWZ
Odpady typu:
• baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe,
• odpady niebezpieczne,
• meble i odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte opony,
odbierane będą przez Wykonawcę w sposób mobilny, minimum 3 razy do roku w miesiącach marzec, lipiec i
listopad. O dokładnym terminie i miejscach zbiórki Zamawiający będzie informował Wykonawcę każdorazowo z
co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca, ma obowiązek realizacji Przedmiotu Zamówienia także na każde wezwanie telefoniczne
Zamawiającego. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie obejmuje wywozu odpadów budowlanych i
rozbiórkowych.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Karlino,
- sporządzanie kwartalnych sprawozdań i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca
następującego po kwartale, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- przekazywanie miesięcznych zestawień ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje
odpadów,
- wykonywanie obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie
gospodarowania odpadami,
- przestawianie pojemników w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego,
- utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników i pergoli śmietnikowych; poprzez utrzymanie czystości
rozumie się oczyszczanie ww. terenu w dniu wywozu odpadów;
- uprzątnięcie odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, nieumieszczonych
w pojemnikach.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90511100  
 90512000  
 90513100  
 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)
GP.271.10.2014.MD

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:   2014-150040   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 220-389306  z dnia:  14/11/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/11/2014  (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:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany postanowień zawartej umowy
w związku
z zaistnieniem okoliczności,
których wystąpienia Strony nie
przewidywały w chwili zawierania
Umowy. Okoliczności te nie mogą
być wywołane przez którąkolwiek ze
Stron, ani nie mogą być przez Strony
zawinione i muszą wywoływać ten
skutek, iż Umowa nie może być
wykonana zgodnie z pierwotną
treścią, w szczególności z uwagi
na rażącą stratę grożącą Stronom
bądź jednej ze Stron lub niemożność
osiągnięcia celu Umowy albo też
wykonanie Umowy będzie istotnie
utrudnione dla jednej bądź obu jej
Stron. Zamawiający przewiduje
możliwość:
1) zmiany terminu (-ów), określonych
w § 3 ust. 2 umowy, z przyczyn
niezależnych
od wykonawcy, w szczególności w
przypadku:

Powinno być:

Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany postanowień zawartej umowy
w związku
z zaistnieniem okoliczności,
których wystąpienia Strony nie
przewidywały w chwili zawierania
Umowy. Okoliczności te nie mogą
być wywołane przez którąkolwiek ze
Stron, ani nie mogą być przez Strony
zawinione i muszą wywoływać ten
skutek, iż Umowa nie może być
wykonana zgodnie z pierwotną
treścią, w szczególności z uwagi
na rażącą stratę grożącą Stronom
bądź jednej ze Stron lub niemożność
osiągnięcia celu Umowy albo też
wykonanie Umowy będzie istotnie
utrudnione dla jednej bądź obu jej
Stron. Zamawiający przewiduje
możliwość:
1) zmiany terminu (-ów), określonych
w § 3 ust. 2 umowy, z przyczyn
niezależnych
od wykonawcy, w szczególności w
przypadku:
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a) działania siły wyższej, tj.
niekorzystnych warunków
atmosferycznych, które mają
bezpośredni wpływ na ten termin
(-y), uniemożliwiając wykonanie
w stopniu większym niż można
byłby to racjonalnie przewidzieć –
w związku z tym termin (-y) może
zostać przesunięty o czas działania
siły wyższej oraz o czas niezbędny
do usunięcia skutków tej siły;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia,
określonego w § 5 ust. 1, w
przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i
usług,
b) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub wysokości stawki
na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę.
2. Ciężar dowodu, że okoliczności
wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b - c
mają istotny wpływ
na realizację umowy, spoczywa na
Wykonawcy. Zamawiający podejmie
decyzję o dokonaniu zmiany umowy
na podstawie materiału dowodowego
dostarczonego przez Wykonawcę,
w którym wykaże on, w sposób
niebudzący wątpliwości, wpływ
powyższych okoliczności na
niemożność wykonania umowy
zgodnie z jej dotychczasową treścią.
3. Zmiany, o których mowa w ust.
1 pkt 2 lit. b-c wymagają ponadto
przedłożenia przez Wykonawcę
wykazu osób, o którym mowa w § 2
ust. 2 lit. a.
4. Podstawą dokonania zmiany,
o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a
jest ponadto przedłożenie przez
Wykonawcę kalkulacji kosztów:
a) usługi wykonanej do momentu
zmiany stanu prawnego,

a) działania siły wyższej, tj.
niekorzystnych warunków
atmosferycznych, które mają
bezpośredni wpływ na ten termin
(-y), uniemożliwiając wykonanie
w stopniu większym niż można
byłby to racjonalnie przewidzieć –
w związku z tym termin (-y) może
zostać przesunięty o czas działania
siły wyższej oraz o czas niezbędny
do usunięcia skutków tej siły;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia,
określonego w § 5 ust. 1, w
przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i
usług,
b) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub wysokości stawki
na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę.
Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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b) usługi do wykonania od momentu
zmiany stanu prawnego do dnia,
w którym upływa termin realizacji
umowy
- z uwzględnieniem kwoty, o którą
wzrośnie całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

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:
08/12/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-162191
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