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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Tel.:  +48 814663026
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy na odpady poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w
czterech rejonach.
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.140.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje: Utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy na odpady poza pasem drogowym
na terenie miasta Lublin w czterech rejonach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/12/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: umlublin
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-180497
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-618743
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2019

mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618743-2019:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:
(...) 8.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast (...)
Powinno być:
(...) 8.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów: 8.2.1. o których mowa w pkt 8.1.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
8.2.2. o których mowa w pkt 8.1.5 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.
Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się. 11. Wykonawca mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.1.1, składa dokument, o którym mowa
w pkt 8.2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się. 12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w pkt VI.3) ppkt. 6, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w pkt 8.1.1 - 8.1.3 i 8.1.5. 13. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity europejski dokument
zamówienia, o którym mowa w pkt VI.3) ppkt. 5.1..dotyczący tych podmiotów. 14. Zamawiający wykluczy
z postępowania wykonawcę: 14.1. Podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 14.2.
Podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 15. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 15.1. Jednolity europejski dokument zamówienia wymagany w pkt
VI.3) ppkt. 5.1.winien złożyć każdy wykonawca. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 15.2. dokumenty i oświadczenia wymagane
w pkt VI.3) ppkt. 6 winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


