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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:  Związek Gmin Dolnej Odry Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Narciarska 57

Miejscowość:  Chojna Kod pocztowy:  74-500 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 914615088

Osoba do kontaktów:  Dorota Mościcka

E-mail:  biuro@zgdo.eu Faks:  +48 914615088

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

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 nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych
na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie

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

Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych gromadzonych na
terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gmin należących do Związku
Gmin Dolnej Odry - tj. Gmina Banie, Gmina Bielice, Gmina Boleszkowice, Gmina Cedynia, Gmina Chojna,
Gmina Dolice, Gmina Kozielice, Gmina Krzęcin, Gmina Lipiany, Gmina Moryń, Gmina Nowogródek Pomorski,
Gmina Marianowo, Gmina Recz, Gmina Stare Czarnowo, Gmina Stargard Szczeciński - gmina wiejska, Gmina
Warnice, Gmina Widuchowa - zwanego dalej ZGDO, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
2) wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego gromadzenia odpadów - tworzyw sztucznych/metali,
szkła i papieru,
3) wyposażenie ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów w pojemniki do zbiórki selektywnej,
4) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków i opakowań po lekach pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych z terenu ZGDO, z punktów aptecznych położonych na terenie ZGDO, zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami,
5) odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Banie (tylko dla sektora II) , Gminy Chojna (tylko dla sektora
I) i Marianowo (tylko dla sektora III), z punktów wskazanych w opisie zamówienia, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami,
6) organizację i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Chojna w m. Kaliska (dotyczy tylko sektora I),
7) wyposażenie w kontenery nowopowstałych PSZOK oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z nich
pochodzących.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90510000  
 90512000  
 90513000  
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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)
ZGDO.3.2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Zwiazek
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-118714   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 174-316935  z dnia:  09/09/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/09/2015  (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:

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: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 z późn. zm.), w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym została zmieniona treść:
1. Rozdział VI ust. 3 pkt 1 SIWZ:
a) treść przed zmianą:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
A. dla części I, części II, części III i części IV:
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posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013r. poz. 21 z późn. zm.) w zakresie:
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
B. dla części V, części VI, części VII i części VIII:
posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013r. poz. 21 z późn. zm.) w zakresie:
a) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
b) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
c) 15 01 04 Opakowania z metali,
d) 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
e) 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
f) 15 01 07 Opakowania ze szkła,
g) 16 01 03 Zużyte opony
h) 20 01 01 Papier i tektura,
i) 20 01 02 Szkło,
j) 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
k) 20 01 40 Metale,
l) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
m) 20 01 13 Rozpuszczalniki,
n) 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
o) 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
p) 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
q) 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
r) 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie,
s) 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
t) 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki,
u) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 oraz 20 01
35,
v) Odpady z grupy 13- oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,
12 i 19),
w) 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,
C. dla części IX, części X, części XI i części XII:
posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013r. poz. 21 z późn. zm.) w zakresie:
a) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
b) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
c) 15 01 04 Opakowania z metali,
d) 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
e) 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
f) 15 01 07 Opakowania ze szkła,
g) 16 01 03 Zużyte opony
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h) 20 01 01 Papier i tektura,
i) 20 01 02 Szkło,
j) 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
k) 20 01 40 Metale,
l) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
m) 20 01 13 Rozpuszczalniki,
n) 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
o) 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
p) 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
q) 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
r) 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie,
s) 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
t) 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki,
u) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 oraz 20 01
35,
v) Odpady z grupy 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,
12 i 19),
w) 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,
b) treść po zmianie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
A. dla części I, części II, części III i części IV:
posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydanych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) w
zakresie:
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
B. dla części V, części VI, części VII i części VIII:
posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydanych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) w
zakresie:
a) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
b) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
c) 15 01 04 Opakowania z metali,
d) 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
e) 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
f) 15 01 07 Opakowania ze szkła,
g) 16 01 03 Zużyte opony
h) 20 01 01 Papier i tektura,
i) 20 01 02 Szkło,
j) 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
k) 20 01 40 Metale,
l) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
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m) 20 01 13 Rozpuszczalniki,
n) 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
o) 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
p) 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
q) 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
r) 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie,
s) 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
t) 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki,
u) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 oraz 20 01
35,
v) Odpady z grupy 13- oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,
12 i 19),
w) 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,
C. dla części IX, części X, części XI i części XII:
posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydanych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) w
zakresie:
a) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
b) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
c) 15 01 04 Opakowania z metali,
d) 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
e) 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
f) 15 01 07 Opakowania ze szkła,
g) 16 01 03 Zużyte opony
h) 20 01 01 Papier i tektura,
i) 20 01 02 Szkło,
j) 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
k) 20 01 40 Metale,
l) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
m) 20 01 13 Rozpuszczalniki,
n) 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
o) 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
p) 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
q) 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
r) 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie,
s) 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
t) 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki,
u) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 oraz 20 01
35,
v) Odpady z grupy 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,
12 i 19),
w) 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,
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2. Rozdziału IX WADIUM ust. 2 SIWZ:
a) treść przed zmianą:
„Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 22.10.2015 r. do godziny 11:00. Decyduje moment wpływu środków
do Zamawiającego”
b) treść po zmianie:
„Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 6.11.2015 r. do godziny 11:00. Decyduje moment wpływu środków
do Zamawiającego.”
3. Rozdziału XV Składanie i otwarcie ofert ust. 1 i 5
a) treść przed zmianą
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57,
74-500 Chojna, pok. Nr 1 w terminie do dnia 22.10.2015 r., do godz. 11:00.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.10.2015 r., o godz. 11:15 w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry, ul.
Narciarska 57, 74-500 Chojna pok. Nr 1.
b) treść po zmianie
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57,
74-500 Chojna, pok. Nr 1 w terminie do dnia 6.11.2015 r., do godz. 11:00.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6.11.2015 r., o godz. 11:15 w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry, ul.
Narciarska 57, 74-500 Chojna pok. Nr 1.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-137233
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