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

1 / 8

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 Miasta Radomia - Urząd
Miejski w Radomiu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30

Miejscowość:  Radom Kod pocztowy:  26-610 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 483620283/+48 483620282

Osoba do kontaktów:  Aneta Ćwiklińska

E-mail:  bzp@umradom.pl Faks:  +48 483620282/+48 483620289

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.bip.radom.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:
Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – 5 Sektorów.

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

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – 5 Sektorów.
Zamówienie podzielone jest na 5 części:
1. Pierwsza część zamówienia – obejmująca odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze I,
2. Druga część zamówienia – obejmująca odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze II,
3. Trzecia część zamówienia – obejmująca odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze III,
4. Czwarta część zamówienia – obejmująca odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze IV,
5. Piąta część zamówienia – obejmująca odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze V.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000  
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)
BZP.271.1.297.2015.AĆ.

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_bzpradom
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-045046   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 067-119887  z dnia:  04/04/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
02/04/2015  (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:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie
tego warunku wykazanie, że
Wykonawca:
1.1. dysponuje pojazdami do odbioru
i transportu odpadów, o normie
emisji spalin nie niższej niż EURO 4,
spełniającymi minimalne wymogi, tj.:
a) pojazdem ciężarowym –
śmieciarka, szt. 2. Przeznaczenie:
odbiór odpadów komunalnych:
suchych, zmieszanych, zielonych
i szkła. Wymagania techniczne
- konieczne: bezpylny z funkcją
kompaktowania.
b) pojazdem ciężarowym –
hakowiec, szt. 1. Przeznaczenie:
odbiór odpadów komunalnych:

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie
tego warunku wykazanie, że
Wykonawca:
1.1. dysponuje pojazdami do odbioru
i transportu odpadów, o normie
emisji spalin nie niższej niż EURO 4,
spełniającymi minimalne wymogi, tj.:
a) pojazdem ciężarowym –
śmieciarka, szt. 2. Przeznaczenie:
odbiór odpadów komunalnych:
suchych, zmieszanych, zielonych
i szkła. Wymagania techniczne
- konieczne: bezpylny z funkcją
kompaktowania.
b) pojazdem ciężarowym –
hakowiec, szt. 1. Przeznaczenie:
odbiór odpadów komunalnych:
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suchych, zmieszanych, zielonych,
mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych.
c) pojazdem ciężarowym
- z urządzeniem HDS, szt.
1. Przeznaczenie: odbiór
odpadów komunalnych: suchych,
zmieszanych, zielonych, mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych
oraz szkła. Wymagania techniczne
- konieczne: z urządzeniem HDS
o udźwigu minimum 1000 kg przy
wysięgu 5m
d) pojazdem ciężarowym –
skrzyniowy, szt. 1. Przeznaczenie:
odbiór odpadów komunalnych:
zielonych, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych.
e) pojazdem o dopuszczalnej masie
całkowitej nie przekraczającej
3,5 t, szt. 1. Przeznaczenie:
odbiór odpadów komunalnych:
przeterminowanych leków, kontrola
realizacji wykonania usług.
Wymagania techniczne - konieczne:
z wydzieloną przestrzenią na
przewóz leków, oddzieloną od kabiny
kierowcy.
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia warunek
będzie oceniany łącznie. Wykaz
Wyposażenia składany jest w imieniu
wszystkich Wykonawców jako jeden
wspólny dokument.
W przypadku Wykonawcy
składającego ofertę na więcej niż
jedną część (Sektor) w/w wymogi
należy spełnić poprzez wykazanie
dysponowania pojazdami odrębnie
dla każdej części (Sektora). W
takiej sytuacji Wykonawca nie może
posłużyć się tymi samymi pojazdami
dla kilku części (Sektorów).
1.2. dysponuje bazą magazynowo-
transportową spełniającą wymogi
określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2012, poz.
122).
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia warunek

suchych, zmieszanych, zielonych,
mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych.
c) pojazdem ciężarowym
- z urządzeniem HDS, szt.
1. Przeznaczenie: odbiór
odpadów komunalnych: suchych,
zmieszanych, zielonych, mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych
oraz szkła. Wymagania techniczne
- konieczne: z urządzeniem HDS
o udźwigu minimum 1000 kg przy
wysięgu 5m
d) pojazdem ciężarowym –
skrzyniowy, szt. 1. Przeznaczenie:
odbiór odpadów komunalnych:
zielonych, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych.
e) pojazdem o dopuszczalnej masie
całkowitej nie przekraczającej
3,5 t, szt. 1. Przeznaczenie:
odbiór odpadów komunalnych:
przeterminowanych leków, kontrola
realizacji wykonania usług.
Wymagania techniczne - konieczne:
z wydzieloną przestrzenią na
przewóz leków, oddzieloną od kabiny
kierowcy.
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia warunek
będzie oceniany łącznie. Wykaz
Wyposażenia składany jest w imieniu
wszystkich Wykonawców jako jeden
wspólny dokument.
W przypadku Wykonawcy
składającego ofertę na więcej niż
jedną część (Sektor) w/w wymogi
należy spełnić poprzez wykazanie
dysponowania pojazdami odrębnie
dla każdej części (Sektora). W
takiej sytuacji Wykonawca nie może
posłużyć się tymi samymi pojazdami
dla kilku części (Sektorów).
1.2. dysponuje bazą magazynowo-
transportową spełniającą wymogi
określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2012, poz.
122).
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia warunek
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będzie oceniany łącznie. Wykaz
Wyposażenia składany jest w imieniu
wszystkich Wykonawców jako jeden
wspólny dokument.
W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część (Sektor)
zamawiający dopuszcza wskazanie
przez Wykonawcę jednej Bazy do
obsługi tych Sektorów.
Oceny spełniania w/w warunku
zamawiający dokona metodą
SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na
podstawie złożonego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu na podstawie art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - na druku, którego
wzór został dołączony do materiałów
przetargowych oraz dokumentów
wymienionych w pkt 2).
1.3. dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
spełniającymi minimalne wymogi, tj.:
a) Kierownikiem Kontraktu – 1
osobą do organizacji i nadzoru
realizacji usług posiadającą
wykształcenie wyższe oraz minimum
trzyletnie doświadczenie w pracy na
stanowisku związanym z organizacją
i logistyką odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości
oraz nadzorowaniem jakości
wykonywanych prac;
b) Dyspozytorem – 1 osobą
posiadającą minimum roczne
doświadczenie w pracy na
stanowisku związanym z usługą
odbioru odpadów komunalnych;
c) minimum 2 osobami na każdy
pojazd typu śmieciarka i skrzyniowy,
które będą wykonywać bezpośrednio
przedmiot zamówienia (tj. operatorzy
sprzętu, kierowcy, ładowacze) w tym
jedną posiadającą uprawnienia do
kierowania pojazdem ciężarowym;
d) minimum 1 osobą na każdy
pojazd specjalistyczny (HDS,
hakowiec), wykonywującą
bezpośrednio przedmiot zamówienia,
posiadająca uprawnienia do
kierowania pojazdem ciężarowym
oraz do obsługi sprzętu
specjalistycznego (HDS, hakowiec).
e) minimum 1 osobą na pojazd o
dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t posiadającą

będzie oceniany łącznie. Wykaz
Wyposażenia składany jest w imieniu
wszystkich Wykonawców jako jeden
wspólny dokument.
W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część (Sektor)
zamawiający dopuszcza wskazanie
przez Wykonawcę jednej Bazy do
obsługi tych Sektorów.
Oceny spełniania w/w warunku
zamawiający dokona metodą
SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na
podstawie złożonego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu na podstawie art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - na druku, którego
wzór został dołączony do materiałów
przetargowych oraz dokumentów
wymienionych w pkt 2).
1.3. dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
spełniającymi minimalne wymogi, tj.:
a) Kierownikiem Kontraktu – 1
osobą do organizacji i nadzoru
realizacji usług posiadającą
wykształcenie wyższe oraz minimum
trzyletnie doświadczenie w pracy na
stanowisku związanym z organizacją
i logistyką odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości
oraz nadzorowaniem jakości
wykonywanych prac;
b) Dyspozytorem – 1 osobą
posiadającą minimum roczne
doświadczenie w pracy na
stanowisku związanym z usługą
odbioru odpadów komunalnych;
c) minimum 2 osobami na każdy
pojazd typu śmieciarka i skrzyniowy,
które będą wykonywać bezpośrednio
przedmiot zamówienia (tj. operatorzy
sprzętu, kierowcy, ładowacze) w tym
jedną posiadającą uprawnienia do
kierowania pojazdem ciężarowym;
d) minimum 1 osobą na każdy
pojazd specjalistyczny (HDS,
hakowiec), wykonywującą
bezpośrednio przedmiot zamówienia,
posiadającą uprawnienia do
kierowania pojazdem ciężarowym
oraz do obsługi sprzętu
specjalistycznego (HDS).
e) minimum 1 osobą na pojazd o
dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t posiadającą
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uprawnienia do kierowania takim
pojazdem.
f) minimum 1 osobą do obsługi
skarg, wniosków i realizacji
sprawozdań.
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o Zamówienie
potencjał kadrowy Wykonawcy
oceniany będzie łącznie. Wykaz
Osób składany jest w imieniu
wszystkich Wykonawców jako jeden
wspólny dokument.
W przypadku Wykonawcy
składającego ofertę na więcej niż
jedną część (Sektor) warunek należy
spełnić poprzez złożenie Wykazu
Osób oddzielnie dla każdej części
(Sektora). Osoby wskazane
w pkt 1.3.c), 1.3.d), i 1.3.e) nie mogą
być wskazane w kilku częściach
(Sektorach).
Oceny spełniania w/w warunku
zamawiający dokona metodą
SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na
podstawie złożonego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu na podstawie art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - na druku, którego
wzór został dołączony do materiałów
przetargowych oraz dokumentów
wymienionych w pkt 3).
Z treści załączonych dokumentów
i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, iż wykonawca
spełnia w/w warunki.
Wystarczającym powodem do
wykluczenia wykonawcy może
być brak w ofercie wymaganych
oświadczeń lub/i dokumentów lub
ich nie uzupełnienie, we wskazanym
przez Zamawiającego terminie, w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Oświadczenia i dokumenty
wymagane w postępowaniu na
potwierdzenie spełniania przez
wykonawców warunków udziału w
postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 22 ust. 1 – na
druku, którego wzór został dołączony
do materiałów przetargowych.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych

uprawnienia do kierowania takim
pojazdem.
f) minimum 1 osobą do obsługi
skarg, wniosków i realizacji
sprawozdań.
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o Zamówienie
potencjał kadrowy Wykonawcy
oceniany będzie łącznie. Wykaz
Osób składany jest w imieniu
wszystkich Wykonawców jako jeden
wspólny dokument.
W przypadku Wykonawcy
składającego ofertę na więcej niż
jedną część (Sektor) warunek należy
spełnić poprzez złożenie Wykazu
Osób oddzielnie dla każdej części
(Sektora). Osoby wskazane
w pkt 1.3.c), 1.3.d), i 1.3.e) nie mogą
być wskazane w kilku częściach
(Sektorach).
Oceny spełniania w/w warunku
zamawiający dokona metodą
SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na
podstawie złożonego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu na podstawie art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - na druku, którego
wzór został dołączony do materiałów
przetargowych oraz dokumentów
wymienionych w pkt 3).
Z treści załączonych dokumentów
i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, iż wykonawca
spełnia w/w warunki.
Wystarczającym powodem do
wykluczenia wykonawcy może
być brak w ofercie wymaganych
oświadczeń lub/i dokumentów lub
ich nie uzupełnienie, we wskazanym
przez Zamawiającego terminie, w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Oświadczenia i dokumenty
wymagane w postępowaniu na
potwierdzenie spełniania przez
wykonawców warunków udziału w
postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 22 ust. 1 – na
druku, którego wzór został dołączony
do materiałów przetargowych.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
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dostępnych wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami – na
druku, którego wzór został dołączony
do materiałów przetargowych;
3) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami – na druku, którego wzór
został dołączony do materiałów
przetargowych;

dostępnych wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami – na
druku, którego wzór został dołączony
do materiałów przetargowych;
3) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami – na druku, którego wzór
został dołączony do materiałów
przetargowych;

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:
14/05/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/05/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
14/05/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/05/2015   Godzina: 10:30
(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:
10/04/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-048068
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