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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:  Tarnowski Organizator Komunalny Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Bernardyńska 24

Miejscowość:  Tarnów Kod pocztowy:  33-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  jak adres pocztowy Tel.: +48 146888630

Osoba do kontaktów:  Wiesław Kluldanek

E-mail:  tok@tok.tarnow.pl Faks:  +48 146883115

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.tok.tarnow.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:
Świadczenie usług w zakresie wykonania opracowań z dziedziny gospodarki odpadami w ramach Projektu:
„Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania opracowań z dziedziny gospodarki
odpadami w ramach Projektu: „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu
tarnowskiego” w celu przygotowania założeń do optymalnego/modelowego wdrożenia systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w regionie tarnowskim na lata 2014-2048, z uwzględnieniem specyfiki każdej gminy
będącej partnerem w ww. projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71241000  
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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)
TOK - 271/11/2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ZKMTARNOW
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-124346   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 180-311018  z dnia:  17/09/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
13/09/2013  (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:
Sekcja III pkt 2.3) Kwalifikacje
techniczne

Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
O zamówienie mogą ubiegać się
wykonawcy spełniający warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do
wykonania określonej
działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie świadczyli
łącznie poniższe usługi w zakresie:

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
O zamówienie mogą ubiegać się
wykonawcy spełniający warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do
wykonania określonej
działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
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a. opracowania co najmniej dwóch
analiz systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
uwzględniających uregulowania
wynikające ze znowelizowanej 1
lipca 2011 r. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw,
obejmujących usługi doradcze w
zakresie optymalizacji systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi, z których każda
dotyczyła obszarów miast i/lub gmin
o liczbie mieszkańców co najmniej
100 000 oraz
b. wykonania co najmniej dwóch
dokumentacji poboru prób i
opracowań badań jakościowych i
ilościowych odpadów komunalnych
(badań morfologicznych odpadów)
aglomeracji lub związku gmin
zamieszkałych przez ponad
150 tysięcy mieszkańców wg
uznanych w Polsce metodyk
badań ilościowych i jakościowych
odpadów dla potrzeb monitoringu i
planowania gospodarki odpadami
komunalnymi, w tym przynajmniej
jednego opracowania zawierającego
badania fizykochemiczne odpadów
komunalnych oraz
c. opracowania co najmniej
dwóch koncepcji techniczno
– ekonomicznych lub studium
wykonalności dla instalacji
termicznego przekształcania
odpadów komunalnych, o mocy
przerobowej co najmniej 100 000
Mg/rok.

krótszy, to w tym okresie świadczyli
łącznie poniższe usługi w zakresie:
a. opracowania co najmniej jednej
dokumentacji zawierającej analizę
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, uwzględniającej
uregulowania wynikające z Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach znowelizowanej 1 lipca
2011 roku, obejmującej usługi
doradcze w zakresie optymalizacji
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, dotyczącego
obszarów miast i/lub gmin o liczbie
mieszkańców co najmniej 100 000
oraz
b. wykonania co najmniej jednej
pracy obejmującej pobór prób
i opracowanie wyników badań
jakościowych i ilościowych
odpadów komunalnych (badań
morfologicznych odpadów), a
także badań fizykochemicznych
tych odpadów, dla aglomeracji lub
związku gmin zamieszkałych przez
ponad 150 tysięcy mieszkańców wg
uznanych w Polsce metodyk badań
ilościowych i jakościowych odpadów
dla potrzeb monitoringu i planowania
gospodarki odpadami komunalnymi
oraz
c. opracowania co najmniej jednej
dokumentacji w postaci studium
wykonalności lub koncepcji
techniczno – ekonomicznej
dla instalacji termicznego
przekształcania odpadów
komunalnych, o mocy przerobowej
co najmniej 100 000 Mg/rok.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III pkt 1.1) Wymagane wadia i
gwarancje

Zamiast:

I. WADIUM
1. Przed upływem terminu składania
ofert wykonawca obowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 30
000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych).
2. Wykonawca wnosi wadium w
jednej lub kilku z poniżej podanych
form:
a. w pieniądzu,
b. w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c. w gwarancjach bankowych,

Powinno być:

I. WADIUM
1. Przed upływem terminu składania
ofert wykonawca obowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 30
000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych).
2. Wykonawca wnosi wadium w
jednej lub kilku z poniżej podanych
form:
a. w pieniądzu,
b. w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c. w gwarancjach bankowych,
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d. w gwarancjach
ubezpieczeniowych,
e. w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu kwotę należy przelać na
konto Tarnowskiego Organizatora
Komunalnego: BANK CITI
HANDLOWY 15 1030 1250 0000
0000 8809 7033
przed upływem terminu składania
ofert. Na dowodzie wpłaty należy
wpisać adnotację: „Wadium na
przetarg
– świadczenie usług w zakresie
wykonania opracowań z dziedziny
gospodarki odpadami w ramach
Projektu:
„Opracowanie kompleksowego
planu gospodarki odpadami dla
subregionu tarnowskiego”. UWAGA!
Polecenie przelewu środków
pieniężnych złożone przed upływem
terminu składania ofert nie będzie
uznane za terminową wpłatę, jeżeli
rachunek bankowy zamawiającego
nie zostanie uznany kwotą wadium
przed upływem terminu składania
ofert (tj. do 24 października 2013
roku – do godz. 9.00).
4. W przypadku gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych
gwarancji musi jednoznacznie
wynikać w szczególności:
a. zobowiązanie gwaranta (banku,
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie
zamawiającego (beneficjenta
gwarancji) będące oświadczeniem,
że
zaistniały okoliczności, w wyniku
których wykonawca traci wadium
wraz z odsetkami na rzecz
zamawiającego
(określone w art. 46 ust. 4a
oraz 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych) – bez potrzeby
potwierdzania tych
okoliczności przez zamawiającego;

d. w gwarancjach
ubezpieczeniowych,
e. w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu kwotę należy przelać na
konto Tarnowskiego Organizatora
Komunalnego: BANK CITI
HANDLOWY 15 1030 1250 0000
0000 8809 7033
przed upływem terminu składania
ofert. Na dowodzie wpłaty należy
wpisać adnotację: „Wadium na
przetarg
– świadczenie usług w zakresie
wykonania opracowań z dziedziny
gospodarki odpadami w ramach
Projektu:
„Opracowanie kompleksowego
planu gospodarki odpadami dla
subregionu tarnowskiego”. UWAGA!
Polecenie przelewu środków
pieniężnych złożone przed upływem
terminu składania ofert nie będzie
uznane za terminową wpłatę, jeżeli
rachunek bankowy zamawiającego
nie zostanie uznany kwotą wadium
przed upływem terminu składania
ofert (tj. do 25 października 2013
roku – do godz. 9.00).
4. W przypadku gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych
gwarancji musi jednoznacznie
wynikać w szczególności:
a. zobowiązanie gwaranta (banku,
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie
zamawiającego (beneficjenta
gwarancji) będące oświadczeniem,
że
zaistniały okoliczności, w wyniku
których wykonawca traci wadium
wraz z odsetkami na rzecz
zamawiającego
(określone w art. 46 ust. 4a
oraz 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych) – bez potrzeby
potwierdzania tych
okoliczności przez zamawiającego;
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b. termin obowiązywania gwarancji,
który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
5. Potwierdzenie wpłaty wadium albo
dokument obejmujący gwarancję lub
poręczenie stanowiące formę
wadium wykonawca dołącza do
oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem
przez wykonawcę.
6. Nie wniesienie wadium lub nie
złożenie dowodu jego wniesienia
spowoduje wykluczenie wykonawcy
z
postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych i odrzucenie jego
oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
II. ZABEZPIECZENIE
NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający przewiduje
konieczność wniesienia przez
wykonawcę zabezpieczenia
należytego wykonania
umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie
do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w
wysokości
4% całkowitej ceny ofertowej
(wartość brutto) podanej przez
Wykonawcę w formularzu oferty.
3. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy można wnosić
w jednej lub w kilku następujących
formach:
a. w pieniądzu,
b. w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
c. w gwarancjach bankowych,
d. w gwarancjach
ubezpieczeniowych,
e. w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

b. termin obowiązywania gwarancji,
który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
5. Potwierdzenie wpłaty wadium albo
dokument obejmujący gwarancję lub
poręczenie stanowiące formę
wadium wykonawca dołącza do
oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem
przez wykonawcę.
6. Nie wniesienie wadium lub nie
złożenie dowodu jego wniesienia
spowoduje wykluczenie wykonawcy
z
postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych i odrzucenie jego
oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
II. ZABEZPIECZENIE
NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający przewiduje
konieczność wniesienia przez
wykonawcę zabezpieczenia
należytego wykonania
umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie
do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w
wysokości
4% całkowitej ceny ofertowej
(wartość brutto) podanej przez
Wykonawcę w formularzu oferty.
3. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy można wnosić
w jednej lub w kilku następujących
formach:
a. w pieniądzu,
b. w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
c. w gwarancjach bankowych,
d. w gwarancjach
ubezpieczeniowych,
e. w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
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2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Na zasadach określonych w
umowie, o której mowa w ust. 17
SIWZ, zabezpieczenie może być
wniesione
również:
a. w wekslach z poręczeniem
wekslowym banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej,
b. przez ustanowienie zastawu
rejestrowego na zasadach
określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Na zasadach określonych w
umowie, o której mowa w ust. 17
SIWZ, zabezpieczenie może być
wniesione
również:
a. w wekslach z poręczeniem
wekslowym banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej,
b. przez ustanowienie zastawu
rejestrowego na zasadach
określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja I pkt 1) Nazwa, adresy i
punkty kontaktowe

Zamiast:
Osoba do kontaktów: Wiesław
Kluldanek

Powinno być:
Osoba do kontaktów: Wiesław
Kuldanek

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV pkt 3.4) Termin składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu

Zamiast:
24/10/2013   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/10/2013   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV pkt 3.8) Warunki otwarcia
ofert, data

Zamiast:
24/10/2013   Godzina: 09:05
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/10/2013   Godzina: 09:05
(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:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a dokonana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 38 ust. 4a
ustawy). W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert (zgodnie z art. 12a ustawy).

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-130833
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