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

1 / 5

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:  Urząd Miejski w Sośnicowicach ul.
Rynek 19

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Rynek 19

Miejscowość:  Sośnicowice Kod pocztowy:  44-153 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Miejski w Sośnicowicach Tel.: +48 322387191

Osoba do kontaktów:  Dorota Marulewska

E-mail:  um@sosnicowice.pl Faks:  +48 322387550

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.sosnicowice.i-gmina.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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Sośnicowice w latach 2017 - 2019

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 na terenie Gminy Sośnicowice w latach 2017 - 2019.
Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się na terenie
Gminy Sośnicowice tylko z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i będzie dotyczył
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) odpady zmieszane (niesegregowane),
2) tworzywa sztuczne
3) metal,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) papier i tektura,
6) szkło,
7) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
8) odpady wielkogabarytowe,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) zużyte opony,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy , wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodek pracy.
a) Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności
faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy
o pracę, w wymiarze czasu pracy 1/1 etatu w liczbie min. 25% w stosunku do wszystkich osób wykonujących
czynności związane z przedmiotem zamówienia.
b) Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, osób wykonujących czynności w
trakcie zamówienia dotyczą prac objętych zakresem zamówienia.
c) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa
w art. 29 ust. 3a, sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań oraz szczegółowe zasady dokumentowania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ.
d) Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Dodatkowe przedmioty 90512000  
 90513100  
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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)
ZP-23/2016

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UMSos
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-154325   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 234-427552  z dnia:  03/12/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
01/12/2016  (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:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
Data: 15/12/2016 Godzina: 11:30

Powinno być:
Data: 20/12/2016 Godzina: 11:30

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Data: 15/12/2016 Godzina: 11:30

Zamiast:
15/12/2016   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/12/2016   Godzina: 11:30
(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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-156642
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