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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376761-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2011/S 233-376761

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta
Poznania, ul. Matejki 57, attn: Marta Kozłowska, POLSKA-60-770Poznań. Tel.
 +48 618694800. E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl. Fax  +48 618694812.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.11.2011, 2011/S 225-365428)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:90610000, 90620000, 90630000, 90911200, 90911300
Usługi sprzątania i zamiatania ulic.
Usługi odśnieżania.
Usługi usuwania oblodzeń.
Zamiast:

III.2.1) Warunki udziału:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca nie możezalegać z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne,
chyba żeuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub zgodę na rozłożenie na raty zaległych płatności
lubwstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Wykonawca i osoby wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp nie mogą być prawomocnie skazani zaprzestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwoprzeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwkoobrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takżeza przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celupopełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
(art. 24 ust. 1 pkt 4–9 Pzp).
Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawca przedstawi:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w pkt 11 SIWZ
orazoświadczenie o w trybie art. 24 ust. 1;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionynie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp,wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZakładuUbezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, żeWykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.12.2011 (10:00).
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Powinno być:

III.2.1) Warunki udziału:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne,
chyba że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub zgodę na rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Wykonawca i osoby wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
(art. 24 ust. 1 pkt 4–9 Pzp). 3.„Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie odbioru i transportu odpadów”
Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawca przedstawi:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w pkt 11 SIWZ oraz
oświadczenie o w trybie art. 24 ust. 1;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawca przedłoży ważną na dzień składania ofert decyzję na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta Poznania wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania - na podstawie art. 7 ustawy o
utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. poz. 236 nr 2008 z poźn. zm.). Powyższa decyzja winna obejmować
m.in. kod odpadów 200201
7. Wykonawca przedłoży ważną na dzień składania ofert decyzję na transport odpadów wydaną przez starostę
właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady — na podstawie art. 28 ustawy o
odpadach (Dz. U. z 2010 r. poz. 185, nr 1243 z poźn. zm.).
Powyższa decyzja winna obejmować m.in. kod odpadów 20 02 01.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.12.2011 (10:00).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


