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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:  URBIS Sp. z o. o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: GNIEZNO

Miejscowość:  GNIEZNO Kod pocztowy:  62-200 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 614245818

Osoba do kontaktów:  ELŻBIETA SYBILSKA

E-mail:  techniczny@urbis.gniezno.pl Faks:  +48 614263567

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.urbis.gniezno.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:
Kontrakt Nr 2 „Projekt i Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w msc. Lulkowo”

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

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego Kontraktu (nr 2) jest zaprojektowanie i budowa zakładu
zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową
i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn
budowlanych i transportowych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia objętego niniejszym Kontraktem obejmuje następujące zadanie inwestycyjne:
Kontrakt Nr 2: lokalizacja w miejscowości Lulkowo –Zakład Zagospodarowania Odpadów
budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów komunalnych zmieszanych, składającej
się z :
sortowni odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie, z systemem przygotowania komponentów do
produkcji paliwa z odpadów,
instalacji biologicznego przetwarzania odpadów organicznych,
budowa kwatery składowania odpadów balastowych,
budowa zaplecza związanego z dojrzewaniem kompostu/stabilizatu,
budowa zaplecza administracyjno edukacyjnego i socjalnego,
budowa garaży i warsztatu podręcznego,
budowa zaplecza magazynowego,
realizacja infrastruktury technicznej (infrastruktura strefy wjazdowej, drogi i place, wodociąg, gospodarka
ściekowa, energetyka, ogrodzenie),
Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Wytyczenie, Roboty, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby
Eksploatacyjne, uprzątnięcie Placu Budowy, usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne
do przejęcia Robót przez Zamawiającego oraz osiągnięcia efektu ekologicznego i technologicznego
zrealizowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, nie mniejszego niż wymagany przepisami prawa
Kraju (dla odpadów biodegradowalnych zgodnie z wymogami jak dla roku 2013 i 2020, tj.: redukcja odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 35% w stosunku do wytworzonych
w 1995 r.), spełniające cele Projektu oraz zgodne z deklarowanymi gwarancjami załączonymi do oferty
Wykonawcy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
Dodatkowe przedmioty 45220000  
 45222000  
 45222100  
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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/JRP/3/2012

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_urbisgn
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-120577   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: 
30/08/2012  (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:

III.1.1. Każdy Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć
swą Ofertę wadium w wysokości:
1.500.000 PLN
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy
PLN)
Forma wadium
Wadium może być wniesione w
następujących formach:
• 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

Powinno być:

III.1.1. Każdy Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć
swą Ofertę wadium w wysokości:
1.500.000 PLN
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy
PLN)
Forma wadium
Wadium może być wniesione w
następujących formach:
• 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
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2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275, z
późn. zm.).
W przypadku składania przez
Wykonawcę wadium w formie
gwarancji i/lub poręczenia,
gwarancja i/lub
poręczenie powinna być
sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna
zawierać, między innymi
następujące elementy:
• nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
i/lub poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta
i/lub poręczyciela (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji i/lub
poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
• określenie wierzytelności, która ma
być zabezpieczona gwarancją i/lub
poręczeniem,
• kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
• termin ważności gwarancji i/
lub poręczenia, który nie może
być krótszy niż termin związania
Wykonawcy
złożoną przez niego ofertą,
• zobowiązanie gwaranta i/lub
poręczyciela do: „nieodwołalnego i
bezwarunkowego zapłacenia kwoty
gwarancji
i/lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż
Wykonawca,
którego Ofertę wybrano:
• wykonawca, w odpowiedzi na
wezwanie, nie złożył dokumentów,
oświadczeń, lub pełnomocnictw,
chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie;
• odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych we ofercie,
lub
• nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, lub

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275, z
późn. zm.).
W przypadku składania przez
Wykonawcę wadium w formie
gwarancji i/lub poręczenia,
gwarancja i/lub
poręczenie powinna być
sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna
zawierać, między innymi
następujące elementy:
• nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
i/lub poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta
i/lub poręczyciela (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji i/lub
poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
• określenie wierzytelności, która ma
być zabezpieczona gwarancją i/lub
poręczeniem,
• kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
• termin ważności gwarancji i/
lub poręczenia, który nie może
być krótszy niż termin związania
Wykonawcy
złożoną przez niego ofertą,
• zobowiązanie gwaranta i/lub
poręczyciela do: „nieodwołalnego i
bezwarunkowego zapłacenia kwoty
gwarancji
i/lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż
Wykonawca,
którego Ofertę wybrano:
• wykonawca, w odpowiedzi na
wezwanie, nie złożył dokumentów,
oświadczeń, lub pełnomocnictw,
chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie;
• odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych we ofercie,
lub
• nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, lub
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• zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy”;
• Gwarancja ma być co najmniej
gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze
pisemne żądanie
Zamawiającego".
• Zapisy w pkt. III.1.1) odnoszą się
również do poręczeń.
Wnoszone wadium w formie
gwarancji ubezpieczeniowej nie
może w swej treści uzależniać
wypłaty kwoty
wadialnej od jakichkolwiek
dodatkowych czynności, które
Zamawiający będzie zobowiązany
podejmować
za wyjątkiem złożenia stosownego
oświadczenia o przysługującym mu
roszczeniu w wyniku spełniania
przesłanki w treści u.p.z.p. Wypłata
gwarantowanej sumy nie może być
uzależniona od przekazania
roszczenia za pośrednictwem banku
zamawiającego i jest płatna w
terminie 14 dni na wskazany nr konta
przez
Zamawiającego.
III.1.1.1) Miejsce i sposób wniesienia
wadium
Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić na następujący
rachunek Zamawiającego:
…………….
Do Oferty należy dołączyć kopię
polecenia przelewu lub kserokopię
potwierdzoną „za zgodność z
oryginałem” -
przez osoby odpowiednio
upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 25
Wadium wnoszone w innych,
dopuszczonych przez
Zamawiającego, formach należy
złożyć w oryginale
dołączonym do oryginału Oferty.
III.1.1.2) Termin wniesienia wadium
1. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania Ofert,

• zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy”;
• Gwarancja ma być co najmniej
gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze
pisemne żądanie
Zamawiającego".
• Zapisy w pkt. III.1.1) odnoszą się
również do poręczeń.
Wnoszone wadium w formie
gwarancji ubezpieczeniowej nie
może w swej treści uzależniać
wypłaty kwoty
wadialnej od jakichkolwiek
dodatkowych czynności, które
Zamawiający będzie zobowiązany
podejmować
za wyjątkiem złożenia stosownego
oświadczenia o przysługującym mu
roszczeniu w wyniku spełniania
przesłanki w treści u.p.z.p. Wypłata
gwarantowanej sumy nie może być
uzależniona od przekazania
roszczenia za pośrednictwem banku
zamawiającego i jest płatna w
terminie 14 dni na wskazany nr konta
przez
Zamawiającego.
III.1.1.1) Miejsce i sposób wniesienia
wadium
Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić na następujący
rachunek Zamawiającego:
…………….
Do Oferty należy dołączyć kopię
polecenia przelewu lub kserokopię
potwierdzoną „za zgodność z
oryginałem” -
przez osoby odpowiednio
upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 25
Wadium wnoszone w innych,
dopuszczonych przez
Zamawiającego, formach należy
złożyć w oryginale
dołączonym do oryginału Oferty.
III.1.1.2) Termin wniesienia wadium
1. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania Ofert,
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przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania Ofert.
2. W wymienionym przypadku
dołączenie do Oferty kopii polecenia
przelewu wystawionego przez
Wykonawcę
jest warunkiem koniecznym, ale nie
wystarczającym do stwierdzenia
przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę.
III.1.1.3) Zwrot wadium
1. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Pzp.
2. Zamawiający zwróci niezwłocznie
wadium na wniosek wykonawcy z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP:
1) który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert;
3. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy
Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawcy
wniosą wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
III.1.1.4) Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie
złożył dokumentów lub oświadczeń,
których mowa w art. 25 ust. 1
u.p.z.p.,

przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania Ofert.
2. W wymienionym przypadku
dołączenie do Oferty kopii polecenia
przelewu wystawionego przez
Wykonawcę
jest warunkiem koniecznym, ale nie
wystarczającym do stwierdzenia
przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę.
III.1.1.3) Zwrot wadium
1. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Pzp.
2. Zamawiający zwróci niezwłocznie
wadium na wniosek wykonawcy z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP:
1) który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert;
3. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy
Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawcy
wniosą wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
III.1.1.4) Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie
złożył dokumentów lub oświadczeń,
których mowa w art. 25 ust. 1
u.p.z.p.,
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lub pełnomocnictwa, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego Oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie
Wykonawcy.

lub pełnomocnictw , chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego Oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie
należytego wykonania umowy
zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia
w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie. Wybrany
Wykonawca zobowiązany jest
wnieść
zabezpieczenie należytego
wykonania w terminie nie później niż
do dnia podpisania umowy

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3.

Zamiast:
Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej

Powinno być:

Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje w
okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego,
możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, stanowiących nie
więcej niż 10% wartości zamówienia
podstawowego.

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:
30/08/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-120609
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