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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 Świętochłowice
reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Świętochłowice.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Katowicka 54

Miejscowość:  Świętochłowice Kod pocztowy:  41-600 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 323491850

Osoba do kontaktów:  Michał Palusiński

E-mail:  zp@swietochlowice.pl Faks:  +48 323491851

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.swietochlowice.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:
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice

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

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług i wykonywanie robót w zakresie utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Świętochłowice poprzez utrzymanie dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich
oraz dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej i innych miejsc w należytym
stanie w zakresie wykonywania robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia
bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej oraz poprzez
utrzymanie zieleni występującej w pasie drogowym, utrzymanie zieleni i drzewostanu, utrzymanie oświetlenia
ulic, placów, skwerów otwartych parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych będących własnością
Gminy Świętochłowice wraz z dekorowaniem świątecznym oraz flagowaniem miasta.
Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na osiem (8) następujących zadań:
Zadanie nr 1: „Remonty cząstkowe dróg” (CPV 45.23.31.40-2 -roboty drogowe, 45.23.31.42-6 -roboty w
zakresie naprawy dróg).
Zadanie nr 2: „Letnie sprzątanie jezdni, chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, innych miejsc
wraz z wywozem odpadów na wysypisko” (CPV 90.61.00.00-6 -usługi sprzątania i zamiatania ulic).
Zadanie nr 3: „Opróżnianie koszy ulicznych wraz z utylizacją odpadów” (CPV 90.40.00.00-1 -usługi utylizacji
nieczystości”).
Zadanie nr 4: „Zimowe utrzymanie jezdni, chodników, parkingów, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji
miejskiej” (CPV 90.62.00.00-9 -usługi odśnieżania, 90.63.00.00-2 -usługi usuwania oblodzeń).
Zadanie nr 5: „Ustawianie i obsługa koksowników w przypadku wystąpienia niskich ujemnych temperatur” (CPV
98.35.00.00-1 -usługi świadczone na rzecz społeczeństwa).
Zadanie nr 6: „Utrzymanie zieleni występującej w pasie drogowym” (CPV 77.31.00.00-6 -usługi sadzenia roślin
oraz utrzymania terenów zielonych, 77.34.20.00-9 -przycinanie żywopłotów).
Zadanie nr 7: „Utrzymanie całości drzewostanu na terenie miasta” (CPV 77.21.14.00-6 -usługi wycinania drzew,
77.21.15.00-7 -usługi pielęgnacji drzew).
Zadanie nr 8: „Utrzymanie oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków, zieleńców, chodników i
przejść dla pieszych będących własnością Gminy Świętochłowice wraz z dekorowaniem świątecznym, oraz
flagowaniem miasta” (CPV 50.23.21.00-1 -usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, 51.11.00.00-6 -
usługi instalowania sprzętu elektrycznego, 98.39.00.00-3 -inne usługi).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków
wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90610000  
Dodatkowe przedmioty 90400000  
 90620000  
 90630000  
 77310000  
 77342000  
 77211400  
 77211500  
 50232100  
 51110000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 98350000  
 98390000  
 45233140  
 45233142  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 8

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)
ZPU.271.43.2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_bspetruk
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-138077   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 203-359780  z dnia:  22/10/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/10/2014  (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:
III.1.1)

Zamiast:

Przystępując do niniejszego
postępowania Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości :
100.000zł ( słownie : sto tysięcy
złotych).
Wykonawca obowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu
składania ofert tj. do 1.12.2014r. do
godz. 10,00.
Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Powinno być:

Przystępując do niniejszego
postępowania Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości :
100.000zł ( słownie : sto tysięcy
złotych).
Wykonawca obowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu
składania ofert tj. do 8.12.2014r. do
godz. 10,00.
Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.
2000 o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz.
1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wykonawca sam wybiera sobie
formę wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na
konto Urzędu Miejskiego w
Świętochłowicach ING Bank Śląski
S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54
1050 1373 1000 0022 8149 7178 z
dopiskiem :
Utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta Świętochłowice
Wadium musi znaleźć się na koncie
Zamawiającego do dnia 1.12.2014r.
do godz. 10:00. Wadium wniesione
w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie
uważał za wniesione w terminie tylko
wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert.
Wadium w innej formie niż
pieniądz należy złożyć w formie
oryginału w Urzędzie Miejskim w
Świętochłowicach, ul. Katowicka 54,
w kasie Urzędu mieszczącej się na
niskim parterze pok. Nr 5.
Wadium wniesione przez jednego z
Wykonawców, którzy złożyli ofertę
wspólną uważa się za wniesione
prawidłowo.
W przypadku wniesienia wadium
w innej formie niż pieniężna,
dokumenty wadialne ( gwarancja )
wystawione w walutach obcych
innych niż złoty polski zostaną
przeliczone przez Zamawiającego
dla potrzeb oceny wniesienia
wadium w wymaganej wysokości,
według średniego kursu złotego
dla danej waluty podanej przez
Narodowy Bank Polski ( Tabela A
kursów średnich walut obcych ) na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o średnim kursie walut,

5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.
2000 o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz.
1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wykonawca sam wybiera sobie
formę wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na
konto Urzędu Miejskiego w
Świętochłowicach ING Bank Śląski
S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54
1050 1373 1000 0022 8149 7178 z
dopiskiem :
Utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta Świętochłowice
Wadium musi znaleźć się na koncie
Zamawiającego do dnia 8.12.2014r.
do godz. 10:00. Wadium wniesione
w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie
uważał za wniesione w terminie tylko
wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert.
Wadium w innej formie niż
pieniądz należy złożyć w formie
oryginału w Urzędzie Miejskim w
Świętochłowicach, ul. Katowicka 54,
w kasie Urzędu mieszczącej się na
niskim parterze pok. Nr 5.
Wadium wniesione przez jednego z
Wykonawców, którzy złożyli ofertę
wspólną uważa się za wniesione
prawidłowo.
W przypadku wniesienia wadium
w innej formie niż pieniężna,
dokumenty wadialne ( gwarancja )
wystawione w walutach obcych
innych niż złoty polski zostaną
przeliczone przez Zamawiającego
dla potrzeb oceny wniesienia
wadium w wymaganej wysokości,
według średniego kursu złotego
dla danej waluty podanej przez
Narodowy Bank Polski ( Tabela A
kursów średnich walut obcych ) na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o średnim kursie walut,
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Zamawiający dokona odpowiednich
przeliczeń według średniego kursu z
pierwszego kolejnego dnia, w którym
Narodowy Bank Polski opublikuje
informacje.
Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć ofertę wadium na cały
okres związania ofertą.
Zamawiający dokona zwrotu
wadium wszystkim Wykonawcom
uczestniczącym w przedmiotowym
postępowaniu niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania,
za wyjątkiem tego Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza
Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy
oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Zamawiający na pisemny wniosek
wykonawcy zwróci wadium w
przypadku wycofania oferty przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający będzie żądał
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia
wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
Zgodnie z treścią przepisu art.
46 ust. 5 ustawy Wykonawca,
którego oferta została wybrana, traci
wadium wraz z odsetkami na rzecz
zamawiającego wyłącznie wtedy
gdy:
1.odmówi podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie,
2.wykonawca nie wniesie
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
3.zawarcie umowy stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym

Zamawiający dokona odpowiednich
przeliczeń według średniego kursu z
pierwszego kolejnego dnia, w którym
Narodowy Bank Polski opublikuje
informacje.
Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć ofertę wadium na cały
okres związania ofertą.
Zamawiający dokona zwrotu
wadium wszystkim Wykonawcom
uczestniczącym w przedmiotowym
postępowaniu niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania,
za wyjątkiem tego Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza
Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy
oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Zamawiający na pisemny wniosek
wykonawcy zwróci wadium w
przypadku wycofania oferty przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający będzie żądał
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia
wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
Zgodnie z treścią przepisu art.
46 ust. 5 ustawy Wykonawca,
którego oferta została wybrana, traci
wadium wraz z odsetkami na rzecz
zamawiającego wyłącznie wtedy
gdy:
1.odmówi podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie,
2.wykonawca nie wniesie
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
3.zawarcie umowy stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

8 / 8

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie
złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie
złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4)

Zamiast:
1.12.2014 - 10:00

Powinno być:
8.12.2014 - 10:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8)

Zamiast:
Data: 1.12.2014 - 10:15

Powinno być:
Data: 8.12.2014 - 10:15

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:
14/11/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-151260
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