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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:  Miejski Zarząd Ulic i Mostów Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Bałtycka 8A

Miejscowość:  Chorzów Kod pocztowy:  41-500 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 322411270

Osoba do kontaktów:  mgr inż. Wojciech Osadnik; mgr inż. Tadeusz Waluga

E-mail:  sekretariat@mzuim.chorzow.eu Faks:  +48 322414060

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.mzuim.chorzow.eu

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:
Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa

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

Przedmiotem zamówienia jest „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
obejmującymi następujące zadania:
Zadanie 1 Letnie oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1128249,93 m2 - dróg będących w Zarządzie MZUiM.
Zadanie 2 Zimowe oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1128249,93 - dróg będących w Zarządzie MZUiM w
Chorzowie.
UWAGA 1 DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. ZAMAWIAJĄCY NAKŁADA NA WYKONAWCĘ OBOWIĄZKI W ZAKRESIE:
a) selektywnego zbierania, selektywnego wywozu, zgodnie z wymogami prawa, zagospodarowania odpadów,
które na nieruchomościach, objętych utrzymaniem będą się pojawiać lub będą powstałe w wyniku działań
wynikających lub związanych z realizacją umowy o zamówienie;
b) gospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi z nieruchomości objętych utrzymaniem – w zakresie w
jakim stanowi to obowiązek faktycznie władającego nieruchomością – wykonawca zobowiązany jest realizować
w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa.
2. W ramach wykonywania usługi należy stosować się do przepisów zawartych w szczegółowych zakresach
usług zawartych w załączniku nr 4, 4a i 4b, 5, 6, 7 do niniejszej Specyfikacji.
3. Usługa wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90600000  
Dodatkowe przedmioty 90611000  
 90612000  
 90620000  
 90630000  
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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)
GI/ZP/7045/073/000/17

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_mzuim
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-134429   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 189-387986  z dnia:  03/10/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
28/09/2017  (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) Krótki opis zamówienia lub
zakupu :

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest
„Letnie i zimowe utrzymanie jezdni
ulic na terenie miasta Chorzowa
obejmującymi następujące zadania:
Zadanie 1 Letnie oczyszczanie
nawierzchni jezdni o pow.
1128249,93 m2 - dróg będących w
Zarządzie MZUiM.
Zadanie 2 Zimowe oczyszczanie
nawierzchni jezdni o pow.
1128249,93 - dróg będących w
Zarządzie MZUiM w Chorzowie.
UWAGA 1 DOTYCZĄCA
REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA:
1. ZAMAWIAJĄCY NAKŁADA NA
WYKONAWCĘ OBOWIĄZKI W
ZAKRESIE:
a) selektywnego zbierania,
selektywnego wywozu,
zgodnie z wymogami prawa,
zagospodarowania odpadów, które
na nieruchomościach, objętych
utrzymaniem będą się pojawiać lub
będą powstałe w wyniku działań

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest
„Letnie i zimowe utrzymanie jezdni
ulic na terenie miasta Chorzowa
obejmującymi następujące zadania:
Zadanie 1 Letnie oczyszczanie
nawierzchni jezdni o pow.
1128443,53 m2 - dróg będących w
Zarządzie MZUiM.
Zadanie 2 Zimowe oczyszczanie
nawierzchni jezdni o pow.
1128443,33 m2 - dróg będących w
Zarządzie MZUiM w Chorzowie.
UWAGA 1 DOTYCZĄCA
REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA:
1. ZAMAWIAJĄCY NAKŁADA NA
WYKONAWCĘ OBOWIĄZKI W
ZAKRESIE:
a) selektywnego zbierania,
selektywnego wywozu,
zgodnie z wymogami prawa,
zagospodarowania odpadów, które
na nieruchomościach, objętych
utrzymaniem będą się pojawiać lub
będą powstałe w wyniku działań
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wynikających lub związanych z
realizacją umowy o zamówienie;
b) gospodarowania odpadami
komunalnymi zbieranymi z
nieruchomości objętych utrzymaniem
– w zakresie w jakim stanowi to
obowiązek faktycznie władającego
nieruchomością – wykonawca
zobowiązany jest realizować w
sposób określony w obowiązujących
przepisach prawa.
2. W ramach wykonywania usługi
należy stosować się do przepisów
zawartych w szczegółowych
zakresach usług zawartych w
załączniku nr 4, 4a i 4b, 5, 6, 7 do
niniejszej Specyfikacji.
3. Usługa wynikająca z przedmiotu
zamówienia podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT w wysokości 8%

wynikających lub związanych z
realizacją umowy o zamówienie;
b) gospodarowania odpadami
komunalnymi zbieranymi z
nieruchomości objętych utrzymaniem
– w zakresie w jakim stanowi to
obowiązek faktycznie władającego
nieruchomością – wykonawca
zobowiązany jest realizować w
sposób określony w obowiązujących
przepisach prawa.
2. W ramach wykonywania usługi
należy stosować się do przepisów
zawartych w szczegółowych
zakresach usług zawartych w
załączniku nr 4, 4a i 4b, 5, 6, 7 do
niniejszej Specyfikacji.
3. Usługa wynikająca z przedmiotu
zamówienia podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT w wysokości 8%

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

Zamiast:

1. Oferta musi być zabezpieczona
wadium w wysokości:
50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych)
1.1. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej z tym
że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z
późniejszymi zmianami).
1.2. Termin wnoszenia wadium
upływa w dniu: 19 lutego 2018 r. o
godzinie 09:45
2. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacać przelewem na
następujący nr konta:
ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr
72 1050 1243 1000 0010 0000 3770
Uwaga nr 9: Wadium w tej formie
uważa się za wniesione w sposób
prawidłowy, gdy środki pieniężne
wpłyną na konto Zamawiającego

Powinno być:

1. Oferta musi być zabezpieczona
wadium w wysokości:
50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych)
1.1. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej z tym
że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z
późniejszymi zmianami).
1.2. Termin wnoszenia wadium
upływa w dniu: 26 lutego 2018 r. o
godzinie 09:45
2. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacać przelewem na
następujący nr konta:
ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr
72 1050 1243 1000 0010 0000 3770
Uwaga nr 9: Wadium w tej formie
uważa się za wniesione w sposób
prawidłowy, gdy środki pieniężne
wpłyną na konto Zamawiającego
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przed upływem terminu składnia
ofert.
2.1. Wadium wnoszone w postaci
niepieniężnej należy złożyć
w oryginalnym egzemplarzu
bezpośrednio do oferty. Zaleca
się zamieścić dokument wadialny
w taki sposób, aby jego zwrot
przez Zamawiającego nie naruszył
integralności oferty i dołączonych
oświadczeń wraz z dokumentami
(np. umieszczony w koszulce, co
pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentów).
2.2. Zamawiający zwróci wniesione
wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a)
niniejszego rozdziału SIWZ.
2.3. Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2.4. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania
ofert.
2.5. Zamawiający zażąda
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium zgodnie z
zapisem pkt 2.2. niniejszego
rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania, jego
oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca ten
wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
2.6. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził

przed upływem terminu składnia
ofert.
2.1. Wadium wnoszone w postaci
niepieniężnej należy złożyć
w oryginalnym egzemplarzu
bezpośrednio do oferty. Zaleca
się zamieścić dokument wadialny
w taki sposób, aby jego zwrot
przez Zamawiającego nie naruszył
integralności oferty i dołączonych
oświadczeń wraz z dokumentami
(np. umieszczony w koszulce, co
pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentów).
2.2. Zamawiający zwróci wniesione
wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a)
niniejszego rozdziału SIWZ.
2.3. Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2.4. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania
ofert.
2.5. Zamawiający zażąda
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium zgodnie z
zapisem pkt 2.2. niniejszego
rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania, jego
oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca ten
wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
2.6. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził
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zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na
zasadach określonych w SIWZ,
- zawarcie umowy w sprawie
niniejszego zamówienia stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na
zasadach określonych w SIWZ,
- zawarcie umowy w sprawie
niniejszego zamówienia stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

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:
19/02/2018   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
26/02/2018   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
19/02/2018   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
26/02/2018   Godzina: 10:00
(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:
7) Na stronie zamawiającego zamieszczono:
• zmodyfikowany formularz ofertowy;
• zmodyfikowany załącznik nr 3 – wzór umowy;
• zmodyfikowany załączniki nr 4;
• zmodyfikowany załącznik nr 4a;
• zmodyfikowany załącznik 4b;
• zmodyfikowane załączniki nr 5 i 6 wraz z załącznikami mapowymi;
• zmodyfikowany załącznik nr 7.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-022392
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