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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:  Urząd Miasta Milanówka Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 45

Miejscowość:  Milanówek Kod pocztowy:  05-822 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 227583061

Osoba do kontaktów:  Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

E-mail:  przetargi@milanowek.pl Faks:  +48 227248039

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.milanowek.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 z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Milanówek

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

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Milanówek.
Zakres zamówienia obejmuje:
• odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych bezpośrednio od właścicieli i użytkowników
nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek, z wyłączeniem nieruchomości lub ich części, w których
prowadzona jest działalność gospodarczą;
• odbiór odpadów komunalnych, nie wytwarzanych systematycznie,
z punktów selektywnego zbierania odpadów (przeterminowanych leków, zużytych baterii, świetlówek i
chemikaliów, farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach,
itp.;
• odbiór odpadów komunalnych posegregowanych z Urzędu Miasta Milanówka oraz Straży Miejskiej;
• odbiór odpadów budowlanych wytworzonych podczas prac remontowych
i konserwacyjnych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości lub użytkowników we własnym zakresie, na
zgłoszenia Zamawiającego;
• odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych opon, oraz odpadów zielonych pochodzących
z pielęgnacji ogrodów;
• transport do miejsc sortowania i przetwarzania odpadów celem ich dalszego zagospodarowania;
• systematyczne dostarczanie i uzupełnianie oznakowanych worków na odpady według specyfikacji
przedstawionej w „Opisie przedmiotu zamówienia”;
• Wykonawca zapewnieni usługę mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji pojemników (dzwonów) na odpady
posegregowane;
• prowadzenie bieżącej sprawozdawczości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012
r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych
oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w „Opisie
przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zawierającym pełen zakres usług oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z
warunkami technicznymi wykonania usługi.
Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania.
Na terenie Gminy znajduje się 6.180 nieruchomości objętych zamówieniem, w tym 4.000 nieruchomości
jednorodzinnych i 209 nieruchomości wielorodzinnych. Wykaz wszystkich nieruchomości znajdujących się na
terenie Gminy objętych obowiązkiem odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych Zamawiający
przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy, które
będą objęte przedmiotowym zamówieniem. W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać o ile może
zwiększyć się ilość zamieszkanych nieruchomości.
Na terenie Gminy zameldowanych jest 15.735 osób wg stanu z dnia 20.09.2013 roku ewidencji meldunkowej.
W przypadku zwiększenia liczby mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji powyżej 3% w ciągu
obowiązywania realizacji zamówienia, od których będą odbierane stałe odpady komunalne Zamawiający
przewiduje zwiększenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. Do rozliczeń będzie przyjmowana
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stawka jednostkowa podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Wzrost do 3% nie zwiększa wartości
zawartej umowy.
Punkty selektywnego odbioru odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy przedstawione są w
Wykazie punktów – Załącznik nr 14
Podane miejsca ich ustawienia mogą ulec zmianie (inna lokalizacja, zwiększenie, bądź zmniejszenie) w
zależności od potrzeb Zamawiającego.
Pojemniki do selektywnej zbiórki zlokalizowane w Puncie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zapewnia Zamawiający, po stronie Wykonawcy jest oznaczenie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
oznakowania worków zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.
Zwiększenie ilości i miejsc ustawionych pojemników nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.
Zmniejszenie ilości pojemników nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo
(nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac
w terenie logo (nazwą) firmy wraz z numerem telefonu kontaktowego.
Użyte przez Wykonawcę urządzenia do realizacji zamówienia muszą być sprawne
i mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie.
Zamawiający informuję, że na terenie Gminy istnieją pasy drogowe, których szerokość wynosi około 3m.
Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem
wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych, z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac.
Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu
odbierania odpadów od mieszkańców i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu. Szczegółowe zasady
opracowania harmonogramu przedstawione są w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie
obejmuje całość kosztów usług i wydatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonane prace płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Do każdej faktury dołączony
będzie protokół odbioru poświadczający należyte wykonanie usług podpisany przez obie strony, sporządzony na
podstawie przyjętych przez Zamawiającego miesięcznych sprawozdań.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000  
Dodatkowe przedmioty 90513100  
 90512000  
 90500000  
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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.271/27/OŚZ/13

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_umilanowek
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-136750   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 198-342557  z dnia:  11/10/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
09/10/2013  (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.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

Warunkiem ważności oferty jest
wniesienie przez Wykonawcę
wadium w wysokości 100.000,00
PLN (sto tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres
związania ofertą.
Wpłaty wadium należy dokonać
przed upływem terminu składania
ofert tj. do dnia 20.11.2013 roku do
godziny 12:30.
Wadium w formie pieniądza należy
wnieść przelewem na konto
bankowe Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Białej Rawskiej
Filia Milanówek numer rachunku
62 9291 0001 0086 8336 2000
0050 z dopiskiem na przelewie
„WADIUM” i oznaczyć: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy
Milanówek” lub w formach
wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt.
2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Powinno być:

Warunkiem ważności oferty jest
wniesienie przez Wykonawcę
wadium w wysokości 100.000,00
PLN (sto tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres
związania ofertą.
Wpłaty wadium należy dokonać
przed upływem terminu składania
ofert tj. do dnia 25.11.2013 roku do
godziny 12:30.
Wadium w formie pieniądza należy
wnieść przelewem na konto
bankowe Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Białej Rawskiej
Filia Milanówek numer rachunku
62 9291 0001 0086 8336 2000
0050 z dopiskiem na przelewie
„WADIUM” i oznaczyć: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy
Milanówek” lub w formach
wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt.
2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
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roku- Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
113 poz. 759 z późn. zm.).
Zamawiający zaleca, aby w
przypadku wniesienia wadium w
formie:
- pieniężnej dokument
potwierdzający wniesienie wadium
został załączony do oferty,
- innej niż pieniądz, oryginał
dokumentu został złożony w
oddzielnej kopercie lub zdeponować
w kasie Urzędu Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45, a jego kopia w
ofercie.
Wadium wnoszone przelewem do
Banku Spółdzielczego w Białej
Rawskiej musi
znajdować się na koncie
Zamawiającego w terminie składania
ofert
Z treści gwarancji/poręczenia winno
wynikać bezwarunkowe, na każde
pisemne
żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 ustawy Pzp.
Wykonawca, który nie wniesie
wadium lub nie zabezpieczy oferty
akceptowalną formą
wadium zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconą.
Okoliczności i zasady zwrotu
wadium, jego przepadku określa
ustawa Pzp.

roku- Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
907).
Zamawiający zaleca, aby w
przypadku wniesienia wadium w
formie:
- pieniężnej dokument
potwierdzający wniesienie wadium
został załączony do oferty,
- innej niż pieniądz, oryginał
dokumentu został złożony w
oddzielnej kopercie lub zdeponować
w kasie Urzędu Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45, a jego kopia w
ofercie.
Wadium wnoszone przelewem do
Banku Spółdzielczego w Białej
Rawskiej musi
znajdować się na koncie
Zamawiającego w terminie składania
ofert
Z treści gwarancji/poręczenia winno
wynikać bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 ustawy Pzp.
Wykonawca, który nie wniesie
wadium lub nie zabezpieczy oferty
akceptowalną formą
wadium zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconą.
Okoliczności i zasady zwrotu
wadium, jego przepadku określa
ustawa Pzp.

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:
20/11/2013   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/11/2013   Godzina: 12:30
(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:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiajacy dokonał zmian w treści załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-147838
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