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Unia Europejska

Suplement 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:  Międzygminny Kompleks
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 22

Miejscowość:  Bydgoszcz Kod pocztowy:  85-862 Bydgoszcz Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 525222058

Osoba do kontaktów:  Adam Pilecki

E-mail:  biuro@pronatura.bydgoszcz.pl Faks:  +48 523600120

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://pronatura.bydgoszcz.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 po procesowych z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych

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

Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj odpadów:
ex 19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11,
2. Parametry odpadów wymienionych w pkt 1:
Żużle i popioły paleniskowe powstałe w procesie termicznego przekształcania zmieszanych odpadów
komunalnych (kod 20 03 01), odpadów z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych (kod 19 12 12),
odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07). Żużle i popioły poddane procesowi waloryzacji tj.: sezonowane
minimum 3 miesiące, pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych, podzielone na frakcje. Zamawiający może
dokonać podziału na jeden z poniżej podanych trzech rodzajów frakcji:
a) 0 – 31,5 mm lub,
b) 0 – 8 mm i frakcja 8 – 31,5 mm lub,
c) 0 – 8 mm i frakcja 8 – 42 mm.
3. Maksymalna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania:
40 000 Mg rocznie,
4. Odpady winny być odbierane przez Odbierającego pojazdami samochodowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju odpadów. Pojazdy odbierające odpady wymienione w pkt 1 winny umożliwiać
załadunek ładowarką kołową.
5. Miejsce odbioru Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Bydgoszcz ul. Ernsta
Petersona 22, terminy odbioru w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1900, dopuszcza się
odbiór w soboty w godz. od 700 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
6. Załadunek odpadów na pojazdy po stronie Zamawiającego.
7. Faktury wystawiane raz w miesiącu, rozliczenia ilości odebranych odpadów na podstawie systemu
komputerowego wagi samochodowej Zamawiającego na terenie ZTPOK.
8. Odbierający odpady może korzystać z transportu innego Przedsiębiorcy.
9. Transportujący odpady winien posiadać stosowne zezwolenie na transport.
10. Odbierający winien posiadać stosowne decyzje dotyczące gospodarowania odpadami.
11. Odebrane odpady winny być wykorzystane – zagospodarowane przez Odbierającego w inny sposób
niż składowanie na składowisku. Zamawiający dopuszcza unieszkodliwienie poprzez składowanie ilości nie
większej niż 20 % masy odebranych odpadów.
12. Okres obowiązywania umowy -2 lata.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90533000  
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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)
MKUO ProNatura/ZP/NO/11/17

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ProNatura
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-087633   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 125-255482  z dnia:  04/07/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
29/06/2017  (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.1.5)

Zamiast:

1. Rodzaj odpadów:
ex 19 01 12 – żużle i popioły
paleniskowe inne niż wymienione w
19 01 11,
2. Parametry odpadów
wymienionych w pkt 1:
Żużle i popioły paleniskowe
powstałe w procesie termicznego
przekształcania zmieszanych
odpadów komunalnych (kod 20
03 01), odpadów z mechanicznej
obróbki odpadów komunalnych
(kod 19 12 12), odpadów
wielkogabarytowych (kod 20 03 07).
Żużle i popioły poddane procesowi
waloryzacji tj.: sezonowane minimum
3 miesiące, pozbawione metali
żelaznych i nieżelaznych, podzielone
na frakcje. Zamawiający może
dokonać podziału na jeden z poniżej
podanych trzech rodzajów frakcji:
a) 0 – 31,5 mm lub,
b) 0 – 8 mm i frakcja 8 – 31,5 mm
lub,

Powinno być:

1. Rodzaj odpadów:
ex 19 01 12 – żużle i popioły
paleniskowe inne niż wymienione w
19 01 11,
2. Parametry odpadów
wymienionych w pkt 1:
Żużle i popioły paleniskowe
powstałe w procesie termicznego
przekształcania zmieszanych
odpadów komunalnych (kod 20
03 01), odpadów z mechanicznej
obróbki odpadów komunalnych
(kod 19 12 12), odpadów
wielkogabarytowych (kod 20 03 07).
Żużle i popioły poddane procesowi
waloryzacji tj.: sezonowane minimum
3 miesiące, pozbawione metali
żelaznych i nieżelaznych, podzielone
na frakcje. Zamawiający może
dokonać podziału na jeden z poniżej
podanych trzech rodzajów frakcji:
a) 0 – 31,5 mm lub,
b) 0 – 8 mm i frakcja 8 – 31,5 mm
lub,
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c) 0 – 8 mm i frakcja 8 – 42 mm.
3. Maksymalna ilość odpadów do
odebrania i zagospodarowania:
40 000 Mg rocznie,
4. Odpady winny być odbierane
przez Odbierającego pojazdami
samochodowymi przystosowanymi
do transportu danego rodzaju
odpadów. Pojazdy odbierające
odpady wymienione w pkt 1 winny
umożliwiać załadunek ładowarką
kołową.
5. Miejsce odbioru Zakład
Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 22, terminy
odbioru w dni robocze, od
poniedziałku do piątku w godz. od
7:00 do 19:00, dopuszcza się odbiór
w soboty w godz. od 7:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym.
6. Załadunek odpadów na pojazdy
po stronie Zamawiającego.
7. Faktury wystawiane raz w
miesiącu, rozliczenia ilości
odebranych odpadów na podstawie
systemu komputerowego wagi
samochodowej Zamawiającego na
terenie ZTPOK.
8. Odbierający odpady może
korzystać z transportu innego
Przedsiębiorcy.
9. Transportujący odpady winien
posiadać stosowne zezwolenie na
transport.
10. Odbierający winien posiadać
stosowne decyzje dotyczące
gospodarowania odpadami.
11. Odebrane odpady winny być
poddane procesom przetwarzania
zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach . Zamawiający dopuszcza
unieszkodliwienie poprzez
składowanie ilości nie większej niż
20 % masy odebranych odpadów.
12. Okres obowiązywania umowy -2
lata.

c) 0 – 8 mm i frakcja 8 – 42 mm.
3. Maksymalna ilość odpadów do
odebrania i zagospodarowania:
30 000 Mg rocznie,
4. Odpady winny być odbierane
przez Odbierającego pojazdami
samochodowymi przystosowanymi
do transportu danego rodzaju
odpadów. Pojazdy odbierające
odpady wymienione w pkt 1 winny
umożliwiać załadunek ładowarką
kołową.
5. Miejsce odbioru Zakład
Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 22, terminy
odbioru w dni robocze, od
poniedziałku do piątku w godz. od
7:00 do 19:00, dopuszcza się odbiór
w soboty w godz. od 7:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym.
6. Załadunek odpadów na pojazdy
po stronie Zamawiającego.
7. Faktury wystawiane raz w
miesiącu, rozliczenia ilości
odebranych odpadów na podstawie
systemu komputerowego wagi
samochodowej Zamawiającego na
terenie ZTPOK.
8. Odbierający odpady może
korzystać z transportu innego
Przedsiębiorcy.
9. Transportujący odpady winien
posiadać stosowne zezwolenie na
transport.
10. Odbierający winien posiadać
stosowne decyzje dotyczące
gospodarowania odpadami.
11. Odebrane odpady winny być
poddane procesom przetwarzania
zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach . Zamawiający dopuszcza
unieszkodliwienie poprzez
składowanie ilości nie większej niż
20 % masy odebranych odpadów.
12. Okres obowiązywania umowy -2
lata.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:

1. Rodzaj odpadów:
ex 19 01 12 – żużle i popioły
paleniskowe inne niż wymienione w
19 01 11,

Powinno być:

Rodzaj odpadów:
ex 19 01 12 – żużle i popioły
paleniskowe inne niż wymienione w
19 01 11,
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2. Parametry odpadów
wymienionych w pkt 1:
Żużle i popioły paleniskowe
powstałe w procesie termicznego
przekształcania zmieszanych
odpadów komunalnych (kod 20
03 01), odpadów z mechanicznej
obróbki odpadów komunalnych
(kod 19 12 12), odpadów
wielkogabarytowych (kod 20 03 07).
Żużle i popioły poddane procesowi
waloryzacji tj.: sezonowane minimum
3 miesiące, pozbawione metali
żelaznych i nieżelaznych, podzielone
na frakcje. Zamawiający może
dokonać podziału na jeden z poniżej
podanych trzech rodzajów frakcji:
a) 0 – 31,5 mm lub,
b) 0 – 8 mm i frakcja 8 – 31,5 mm
lub,
c) 0 – 8 mm i frakcja 8 – 42 mm.
3. Maksymalna ilość odpadów do
odebrania i zagospodarowania:
40 000 Mg rocznie,
4. Odpady winny być odbierane
przez Odbierającego pojazdami
samochodowymi przystosowanymi
do transportu danego rodzaju
odpadów. Pojazdy odbierające
odpady wymienione w pkt 1 winny
umożliwiać załadunek ładowarką
kołową.
5. Miejsce odbioru Zakład
Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 22, terminy
odbioru w dni robocze, od
poniedziałku do piątku w godz. od
7:00 do 19:00, dopuszcza się odbiór
w soboty w godz. od 7:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym.
6. Załadunek odpadów na pojazdy
po stronie Zamawiającego.
7. Faktury wystawiane raz w
miesiącu, rozliczenia ilości
odebranych odpadów na podstawie
systemu komputerowego wagi
samochodowej Zamawiającego na
terenie ZTPOK.
8. Odbierający odpady może
korzystać z transportu innego
Przedsiębiorcy.

2. Parametry odpadów
wymienionych w pkt 1:
Żużle i popioły paleniskowe
powstałe w procesie termicznego
przekształcania zmieszanych
odpadów komunalnych (kod 20
03 01), odpadów z mechanicznej
obróbki odpadów komunalnych
(kod 19 12 12), odpadów
wielkogabarytowych (kod 20 03 07).
Żużle i popioły poddane procesowi
waloryzacji tj.: sezonowane minimum
3 miesiące, pozbawione metali
żelaznych i nieżelaznych, podzielone
na frakcje. Zamawiający może
dokonać podziału na jeden z poniżej
podanych trzech rodzajów frakcji:
a) 0 – 31,5 mm lub,
b) 0 – 8 mm i frakcja 8 – 31,5 mm
lub,
c) 0 – 8 mm i frakcja 8 – 42 mm.
3. Maksymalna ilość odpadów do
odebrania i zagospodarowania:
30 000 Mg rocznie,
4. Odpady winny być odbierane
przez Odbierającego pojazdami
samochodowymi przystosowanymi
do transportu danego rodzaju
odpadów. Pojazdy odbierające
odpady wymienione w pkt 1 winny
umożliwiać załadunek ładowarką
kołową.
5. Miejsce odbioru Zakład
Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 22, terminy
odbioru w dni robocze, od
poniedziałku do piątku w godz. od
7:00 do 19:00, dopuszcza się odbiór
w soboty w godz. od 7:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym.
6. Załadunek odpadów na pojazdy
po stronie Zamawiającego.
7. Faktury wystawiane raz w
miesiącu, rozliczenia ilości
odebranych odpadów na podstawie
systemu komputerowego wagi
samochodowej Zamawiającego na
terenie ZTPOK.
8. Odbierający odpady może
korzystać z transportu innego
Przedsiębiorcy.
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9. Transportujący odpady winien
posiadać stosowne zezwolenie na
transport.
10. Odbierający winien posiadać
stosowne decyzje dotyczące
gospodarowania odpadami.
11. Odebrane odpady winny być
poddane procesom przetwarzania
zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach . Zamawiający dopuszcza
unieszkodliwienie poprzez
składowanie ilości nie większej niż
20 % masy odebranych odpadów.
12. Okres obowiązywania umowy -2
lata.

9. Transportujący odpady winien
posiadać stosowne zezwolenie na
transport.
10. Odbierający winien posiadać
stosowne decyzje dotyczące
gospodarowania odpadami.
11. Odebrane odpady winny być
poddane procesom przetwarzania
zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach . Zamawiający dopuszcza
unieszkodliwienie poprzez
składowanie ilości nie większej niż
20 % masy odebranych odpadów.
12. Okres obowiązywania umowy -2
lata.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:

1.1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone w
ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej
SIWZ na poziomie wymaganym
przez Zamawiającego zgodnie z
opisem zamieszczonym w pkt. 1.2.
oraz niepodlegający wykluczeniu z
powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24ust. 1 lub
z przyczyn, wskazanych w pkt. 1.4
niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5
PZP.
1.2. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Warunek zostanie spełniony w
przypadku, gdy:
Wykonawca przedłoży aktualny
odpis z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 PZP.
Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia winien
wykazać się posiadaniem uprawnień
do wykonywania czynności objętej
przedmiotem zamówienia tj.:

Powinno być:

1.1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone w
ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej
SIWZ na poziomie wymaganym
przez Zamawiającego zgodnie z
opisem zamieszczonym w pkt. 1.2.
oraz niepodlegający wykluczeniu z
powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24ust. 1 lub
z przyczyn, wskazanych w pkt. 1.4
niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5
PZP.
1.2. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Warunek zostanie spełniony w
przypadku, gdy:
Wykonawca przedłoży aktualny
odpis z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 PZP.
Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia winien
wykazać się posiadaniem uprawnień
do wykonywania czynności objętej
przedmiotem zamówienia tj.:
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a) uprawnienia do transportu
odpadów o kodzie ex 19 01 12 lub
19 01 12 zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U.
z 2016r., poz. 1987 ze zm.)
b) uprawnienia w zakresie
zagospodarowania tj: odzysku
albo zbierania i odzysku odpadów
(zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2016r., poz. 1987 ze zm.) i ustawą
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z
2017r. poz. 519 ze zm.) o kodzie
ex 19 01 12 lub 19 01 12 (ilość
odpadów objętych zezwoleniem: co
najmniej 40 000 Mg/ rok )

a) uprawnienia do transportu
odpadów o kodzie ex 19 01 12 lub
19 01 12 zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U.
z 2016r., poz. 1987 ze zm.)
b) uprawnienia w zakresie
zagospodarowania tj: odzysku
albo zbierania i odzysku odpadów
(zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2016r., poz. 1987 ze zm.) i ustawą
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z
2017r. poz. 519 ze zm.) o kodzie
ex 19 01 12 lub 19 01 12 (ilość
odpadów objętych zezwoleniem: co
najmniej 25 000 Mg/ rok )

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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-129366
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