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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356850-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Słubice: Usługi związane z odpadami
2016/S 198-356850
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 195-351447)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Słubice
ul. Akademicka 1
Słubice
69-100
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Grudzień
Tel.: +48 957372007
E-mail: przetargi@slubice.pl
Faks: +48 957372007
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slubice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Słubice.
Numer referencyjny: ZP.271.17.2016.PG

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych:
1. pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy,
2. pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy,
3. dostarczenie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej i nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
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4. dostarczenie worków dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej dla odpadów
gromadzonych w sposób selektywny oraz pojemników na odpady zmieszane dla nieruchomości zamieszkałych
w zabudowie jednorodzinnej.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2016
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 195-351447

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki dotyczące zamówienia
Zamiast:
Warunki dotyczące zamówienia.
Powinno być:
W zakresie wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
Pzp należy przedłożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówień, zwany dalej JEDZ, stanowiący załącznik do
SIWZ.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp. lub którzy nie wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8 Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/11/2016
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/11/2016
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/11/2016
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 18/11/2016
Czas lokalny: 11:30

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia (w skrócie):
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
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— zaświadczenia z ZUS lub KRUS,
— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne,
— oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
W związku z ograniczonym miejscem na wypełnienie ogłoszenia, szczegółowy opis dokumentów, których
zamawiający będzie żądał, na potwierdzenie spełniania warunków znajduje się w rozdziale VI Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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