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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:743-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania
2018/S 001-000743

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 243-506490)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
pl. Wolności 1
Wrocław
50-071
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Wąsowicz
Tel.:  +48 717159769
E-mail: przetargi@nfm.wroclaw.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.nfm.wroclaw.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi sprzątania w strefie biurowej i socjalnej na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda
Lutosławskiego we Wrocławiu.
Numer referencyjny: ZP/PN/54/2017/NFM

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są Usługi sprzątania w strefie biurowej i socjalnej na potrzeby Narodowego Forum
Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

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

29/12/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506490-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@nfm.wroclaw.pl
http://bip.nfm.wroclaw.pl/
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 243-506490

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę:
— w formie oryginału:
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
— w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp);
6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp);
— w formie oryginału:
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7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp)
8. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (w zakresie art. 24 ust.1 pkt 22 ustawy Pzp.)
— w formie oryginału:
9. W zakresie warunku określonego w rozdz. VII 2.2. 1) SIWZ, Wykonawca dołączy wykaz usług
10.Wykaz urządzeń technicznych w zakresie warunku udziału określonego w rozdz. VII pkt 2.2. 2) SIWZ.
— w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę:
11. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego w warunku udziału określonym w rozdz. VII pkt 2.1) SIWZ.
— w formie oryginału:
12. pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z
właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


