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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 Miasto Sierpc Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Piastowska 11A

Miejscowość:  Sierpc Kod pocztowy:  09-200 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  UM Sierpc, Piastowska 11A, 09-200
Sierpc

Tel.: +48 242758650

Osoba do kontaktów:  Grzegorz Górecki

E-mail:  g.gorecki@um.sierpc.pl Faks:  +48 242758633

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://sierpc.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004/176

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:
Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Miasta Sierpc w 2015 roku

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

ODPADY ZMIESZANE, POZOSTAŁOŚCI Z SEGREGACJI I ODPADY WIELKOGABARYTOWE (Zadanie 1.)
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych miasta Sierpc.
Wyposażenie w pojemniki nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Sierpc:
1.1. Zabudowa jednorodzinna:
1.1.1. Pojemnik do zmieszanych odpadów komunalnych
1.2 Zabudowa wielorodzinna:
1.2.1. Pojemnik do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych typu kontener
ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE (Zadanie 2.)
1. Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych, powstałych na terenie nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych miasta Sierpc.
2. Wyposażenie w pojemniki nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Sierpc:
2.1. Zabudowa wielorodzinna:
2.1.1. Pojemniki (dzwony) do selektywnej zbiórki odpadów
- zielony – szkło
- żółty-plastik, metale
- niebieski –papier
2.2. Zabudowa jednorodzinna:
2.2.1 Worki na segregowane odpady komunalne
- zielony – szkło
- żółty-plastik, metale
- niebieski –papier
3 Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Traugutta 33
w Sierpcu
3.1 określa się miesięczny czynsz dzierżawy utwardzonej powierzchni 120m2, ogrodzonej z trzech stron,
na której umieszczono specjalistyczny kontener, wyposażono w wagę, dostęp do energii elektrycznej oraz
monitoring na kwotę 3.600 zł brutto
3.2 Obsługa PSZOK polega na przyjmowaniu odpadów od mieszkańców na zasadach określonych w Uchwale
Nr 367/XLIX/2013 z dn.23.października 2013 r ws ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za zmianą Uchwałą
Nr 381/LIII/2013 z d. 4.grudnia 2013 segregowaniu ich oraz wywozie do Punktu Odbioru Odpadów lub
Składowiska.
.
.
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W TYM ODPADY ZIELONE (Zadanie 3.)
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych,
powstałych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych miasta Sierpc.
Wyposażenie w worki nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Sierpc:
1.1 Worek na odpady ulegające biodegradacji w tym zielone – „bioodpady"
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90511000  
Dodatkowe przedmioty 90513100  
 90512000  
 90533000  
 90511100  
 90511200  
 90511300  
 90511400  
 90513000  
 90513200  
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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)
WIR 271.17.2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UMSierpc
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-119225   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 176-311278  z dnia:  13/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
10/09/2014  (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:
II.1.8

Zamiast:

Części
To zamówienie podzielone jest na
części: tak
Oferty można składać w odniesieniu
do wszystkich części

Powinno być:

Części
To zamówienie podzielone jest na
części: tak
Oferty można składać w odniesieniu
do jednej lub więcej części

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:
W ust. V SIWZ dodaje się punkt 5. o treści:
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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