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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:  Zakład Zagospodarowania Odpadów
Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Czarnówko 34

Miejscowość:  Nowa Wieś Lęborska Kod pocztowy:  84-351 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 598624388

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Janczak

E-mail:  psipo.czarnowko@gmail.com Faks:  +48 598612142

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.zzo-czarnowko.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:
Zagospodarowanie odpadów z gr. 19 12, 15 01, 19 05, 02 02, 02 03

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów - 191212
(odpady z grupy 19 12 i grupy 15 01), oraz odpadów 190599, 190503, 020204, 020305 w tym odbiór i transport
tych odpadów, pochodzących ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
wysegregowanych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna
Kraina Sp. z o. o. Komponenty do produkcji RDF z grupy 19 12 i grupy 15 01, wysegregowane będą ze
strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Komponent do produkcji paliwa
alternatywnego będzie wydzielany z frakcji >80mm przy pomocy separatora powietrznego frakcji lekkiej.
Komponenty do produkcji RDF będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej,
w kostkach o wymiarach ok. 80cm x 100cm x 110cm, które wiązane będą drutem stalowym. Przewidywana
do zagospodarowania ilość komponentów do produkcji RDF w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
31.12.2014r. będzie wynosiła do 5000Mg, a także odpowiednio: odpadów 190599 do 15000Mg, 190503 do
10000Mg, 020204 do 3000Mg, 020305 do 5000Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
ilości przewidywanych do zagospodarowania komponentów do produkcji RDF, co nie jest odstąpieniem od
umowy nawet w części. Rzeczywista ilość komponentów do produkcji RDF wynikała będzie z bieżących potrzeb
Zamawiającego. Ilość dobowa odbioru odpadów od 25t miesięcznie. Odbiór odpadów odbywał się będzie z
terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. w Czarnówku, 84-351 Nowa
Wieś Lęborska, Czarnówko 34 transportem własnym Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dysponować
własnym załadunkiem. Wykonawca będzie odbierał komponenty do produkcji RDF własnym transportem lub
na własny koszt, z terenu w/w obiektu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na teren
w/w obiektu Zamawiającego, we własnym zakresie i na swój koszt, kontenerów do zbierania komponentów do
produkcji RDF. Załadunek komponentów do kontenerów leży po stronie Zamawiającego. Odbiór komponentów
do produkcji RDF odbywał się będzie w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00. Ważenie odbieranych przez
Wykonawcę komponentów będzie się odbywało na wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. w Czarnówku, 84-351 Nowa Wieś Lęborska,
Czarnówko 34 i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę
komponentów będzie ewidencjonowany w systemie wagowym Zamawiającego. Wykonawca, po zakończeniu
każdego miesiąca, będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania komponentów do produkcji RDF,
na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej karcie przekazania odpadu. Po zakończeniu każdego miesiąca
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcy bilans ważeń odebranych przez Wykonawcę komponentów,
pochodzący z programu komputerowego obsługującego system wagowy w Z.Z.O. Czysta Błękitna Kraina Sp.
z o.o. Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu, dla komponentów do produkcji RDF,
odebranych w danym miesiącu, na podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z
programu komputerowego obsługującego system wagowy w Z.Z.O. Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. Zbiorcze
karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 egz. - 1 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest co kwartał przekazywać Zamawiającemu pisemne potwierdzenie o poddaniu
odebranych komponentów do produkcji RDF procesowi odzysku lub recyklingu. Wymagania Zamawiającego:
1. Oferowany sposób zagospodarowania komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 5 do ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001r. nr 62 poz. 628 ze zm.) 2. Wykonawca
musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętych niniejszym zamówieniem, wydane przez
odpowiednie organy w formie decyzji administracyjnych, tj.: a) Zezwolenie na transport odpadów z grupy 19 12
i grupy 15 01, b) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu c) W przypadku
zbierającego i transportującego: umowę z przetwarzającym komponent RDF lub zagospodarowującym odpady
objęte zamówieniem. 3. Wymienione w punkcie 2 decyzje administracyjne i umowy stanowić będą załączniki
do oferty Wykonawcy. 4. Wykonawca musi wskazać w ofercie instalację lub instalacje, w której odebrane
komponenty do produkcji RDF będą poddawane procesowi odzysku lub recyklingu. 5. Przepustowość instalacji
Wykonawcy powinna wynosić nie mniej niż 10 000Mg/rok. 6. Wykonawca musi przedstawić w ofercie sposób
realizacji zamówienia. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy
oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw
ich zwrotu od Zamawiającego
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90514000  
Dodatkowe przedmioty 90513000  
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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 II /03/2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ZZO
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-131752   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
07/10/2014  (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.1.5)

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia
jest zagospodarowanie, w
procesie odzysku lub recyklingu,
komponentów do produkcji
RDF - 191212, oraz odpadów
190503, 020204, 020305 w
tym odbiór i transport tych
odpadów, pochodzących z
Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Czysta Błękitna Kraina
Sp. z o. o. Komponenty do
produkcji RDF z grupy 191212,
wysegregowane będą ze strumienia
niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych. Komponent
do produkcji paliwa alternatywnego
będzie wydzielany z frakcji
>80mm przy pomocy separatora
powietrznego frakcji lekkiej.
Komponenty do produkcji RDF
będą przygotowywane przez
Zamawiającego do odbioru w
postaci sprasowanej, w kostkach
o wymiarach ok. 80cm x 100cm
x 110cm, które wiązane będą
drutem stalowym. Przewidywana

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia
jest zagospodarowanie, w
procesie odzysku lub recyklingu,
komponentów do produkcji
RDF - 191212, oraz odpadów
190503, 020204, 020305 w
tym odbiór i transport tych
odpadów, pochodzących z
Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Czysta Błękitna Kraina
Sp. z o. o. Komponenty do
produkcji RDF z grupy 191212,
wysegregowane będą ze strumienia
niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych. Komponent
do produkcji paliwa alternatywnego
będzie wydzielany z frakcji
>80mm przy pomocy separatora
powietrznego frakcji lekkiej.
Komponenty do produkcji RDF
będą przygotowywane przez
Zamawiającego do odbioru w
postaci sprasowanej, w kostkach
o wymiarach ok. 80cm x 100cm
x 110cm, które wiązane będą
drutem stalowym. Przewidywana
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do zagospodarowania ilość
komponentów do produkcji RDF w
okresie od dnia zawarcia umowy
do dnia 31.12.2014r. będzie
wynosiła do 5000Mg, Odpady z
kompostowni o kodzie 190503,
020204, 020305, przechowywane
są w żelbetowym zbiorniku
bądź na płycie kompostowej
skąd mogą być bezpośrednio
ładowane na środki transportowe
w ilości: 190503 do 20000Mg,
020204 do 3000Mg, 020305 do
5000Mg. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia
ilości przewidywanych do
zagospodarowania odpadów, co nie
jest odstąpieniem od umowy nawet
w części. Rzeczywista ilość odpadów
wynikała będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego. Odpady
powinny być odbierane sukcesywnie,
zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Ilość odbieranych
odpadów może kształtować się
do 25 t/dobę. Odbiór odpadów
odbywał się będzie z terenu Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
w Czarnówku, 84-351 Nowa Wieś
Lęborska, Czarnówko 34. Odpady
powinny być transportowane
własnym transportem na własny
koszt. Wykonawca jest zobowiązany
dysponować własnym załadunkiem.
Wykonawca będzie odbierał
odpady własnym transportem lub
na własny koszt, z terenu w/w
obiektu Zamawiającego. Odbiór
odpadów odbywał się będzie
w dni robocze w godz. od 7:00
do 15:00. Ważenie odbieranych
przez Wykonawcę odpadów
będzie się odbywało na wagach
Zamawiającego, zlokalizowanych
w Zakładzie Zagospodarowania
Odpadów Czysta Błękitna Kraina
Sp. z o.o. w Czarnówku, 84-351
Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko
34 i będzie potwierdzane kwitem
wagowym. Każdy transport
odbieranych przez Wykonawcę
odpadów będzie ewidencjonowany w
systemie wagowym Zamawiającego.
Wykonawca, po zakończeniu
każdego miesiąca, będzie
potwierdzał ilość odebranych do
zagospodarowania odpadów, na
wystawionej przez Zamawiającego

do zagospodarowania ilość
komponentów do produkcji RDF w
okresie od dnia zawarcia umowy
do dnia 31.12.2015r. będzie
wynosiła do 5000Mg, Odpady z
kompostowni o kodzie 190503,
020204, 020305, przechowywane
są w żelbetowym zbiorniku
bądź na płycie kompostowej
skąd mogą być bezpośrednio
ładowane na środki transportowe
w ilości: 190503 do 20000Mg,
020204 do 3000Mg, 020305 do
5000Mg. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia
ilości przewidywanych do
zagospodarowania odpadów, co nie
jest odstąpieniem od umowy nawet
w części. Rzeczywista ilość odpadów
wynikała będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego. Odpady
powinny być odbierane sukcesywnie,
zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Ilość odbieranych
odpadów może kształtować się
do 25 t/dobę. Odbiór odpadów
odbywał się będzie z terenu Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
w Czarnówku, 84-351 Nowa Wieś
Lęborska, Czarnówko 34. Odpady
powinny być transportowane
własnym transportem na własny
koszt. Wykonawca jest zobowiązany
dysponować własnym załadunkiem.
Wykonawca będzie odbierał
odpady własnym transportem lub
na własny koszt, z terenu w/w
obiektu Zamawiającego. Odbiór
odpadów odbywał się będzie
w dni robocze w godz. od 7:00
do 15:00. Ważenie odbieranych
przez Wykonawcę odpadów
będzie się odbywało na wagach
Zamawiającego, zlokalizowanych
w Zakładzie Zagospodarowania
Odpadów Czysta Błękitna Kraina
Sp. z o.o. w Czarnówku, 84-351
Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko
34 i będzie potwierdzane kwitem
wagowym. Każdy transport
odbieranych przez Wykonawcę
odpadów będzie ewidencjonowany w
systemie wagowym Zamawiającego.
Wykonawca, po zakończeniu
każdego miesiąca, będzie
potwierdzał ilość odebranych do
zagospodarowania odpadów, na
wystawionej przez Zamawiającego
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zbiorczej karcie przekazania
odpadu. Po zakończeniu każdego
miesiąca Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcy bilans
ważeń odebranych przez
Wykonawcę odpadów, pochodzący
z programu komputerowego
obsługującego system wagowy
w Z.Z.O. Czysta Błękitna
Kraina Sp. z o.o. Wykonawca
zobowiązany jest co kwartał
przekazywać Zamawiającemu
pisemne potwierdzenie o poddaniu
odebranych odpadów procesowi
odzysku lub recyklingu.
Wymagania Zamawiającego:
1. Oferowany sposób
zagospodarowania odpadów musi
być zgodny z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami
prawa oraz procesami odzysku
wyszczególnionymi w załączniku nr
5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku o odpadach (Dz.U. z dnia 20
czerwca 2001r. nr 62 poz. 628 ze
zm.) 2. Wykonawca musi posiadać
uprawnienia do wykonywania
działalności objętych niniejszym
zamówieniem, wydane przez
odpowiednie organy w formie decyzji
administracyjnych, tj.: a) Zezwolenie
na transport odpadów z grupy 19
12 i grupy 15 01, 19 05, 02 02, 02
03. b) Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku lub
recyklingu (Wykonawca lub podmiot
zagospodarowujący) c) W przypadku
zbierającego i transportującego:
umowę z przetwarzającym i
zagospodarowującym odpady objęte
zamówieniem. 3. Wymienione w
punkcie 2 decyzje administracyjne
stanowić będą załączniki do oferty
Wykonawcy. 4. Wykonawca musi
wskazać w ofercie instalację, w
której odebrane odpady będą
poddawane procesowi odzysku
lub recyklingu. 5. Przepustowość
instalacji Wykonawcy powinna
wynosić nie mniej niż 10 000Mg/rok.
6. Wykonawca musi przedstawić w
ofercie sposób realizacji zamówienia.
Wszelkie koszty, w tym związane z
dojazdem i przyjazdem na miejsce
realizacji umowy oraz koszty
materiałów potrzebnych do realizacji
zadania ponosi we własnym zakresie
Wykonawca, bez praw ich zwrotu od
Zamawiającego

zbiorczej karcie przekazania
odpadu. Po zakończeniu każdego
miesiąca Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcy bilans
ważeń odebranych przez
Wykonawcę odpadów, pochodzący
z programu komputerowego
obsługującego system wagowy
w Z.Z.O. Czysta Błękitna
Kraina Sp. z o.o. Wykonawca
zobowiązany jest co kwartał
przekazywać Zamawiającemu
pisemne potwierdzenie o poddaniu
odebranych odpadów procesowi
odzysku lub recyklingu.
Wymagania Zamawiającego:
1. Oferowany sposób
zagospodarowania odpadów musi
być zgodny z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami
prawa oraz procesami odzysku
wyszczególnionymi w załączniku nr
1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (Dz.U. z 2013r. nr
0 poz. 21 ze zm.) 2. Wykonawca
musi posiadać uprawnienia do
wykonywania działalności objętych
niniejszym zamówieniem, wydane
przez odpowiednie organy w formie
decyzji administracyjnych, tj.: a)
Zezwolenie na transport odpadów z
grupy 19 12 grupy, 19 05, 02 02, 02
03. b) Zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku lub
recyklingu (Wykonawca lub podmiot
zagospodarowujący) c) W przypadku
zbierającego i transportującego:
umowę z przetwarzającym i
zagospodarowującym odpady objęte
zamówieniem. 3. Wymienione w
punkcie 2 decyzje administracyjne
stanowić będą załączniki do oferty
Wykonawcy. 4. Wykonawca musi
wskazać w ofercie instalację, w
której odebrane odpady będą
poddawane procesowi odzysku
lub recyklingu. 5. Przepustowość
instalacji Wykonawcy powinna
wynosić nie mniej niż 10 000Mg/rok.
6. Wykonawca musi przedstawić w
ofercie sposób realizacji zamówienia.
Wszelkie koszty, w tym związane z
dojazdem i przyjazdem na miejsce
realizacji umowy oraz koszty
materiałów potrzebnych do realizacji
zadania ponosi we własnym zakresie
Wykonawca, bez praw ich zwrotu od
Zamawiającego
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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:
08/10/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-132448
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