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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324241-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Lublin: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2012/S 198-324241

Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Grodzka 12, Zarząd Nieruchomości Komunalnych
w Lublinie ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin, attn: Łukasz Bilik, pok.203- w sprawach

proceduralnych, Janusz Nizio pok. 205 - w sprawach merytorycznych, POLSKA-20-112Lublin.
Tel.  +48 815371231 / 815371213. E-mail: lukasz.bilik@znk-lublin.pl. Fax  +48 815371201.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.9.2012, 2012/S 185-304586)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:90513100, 90513200
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
Usługi wywozu stałych odpadów miejskich.
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Pkt 1b posiadają zezwolenie obejmujące przedmiot zamówienia tj:
— na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
— na zbieranie i transport odpadów, wydane przez Prezydenta Miasta Lublin (Zarządzenie nr 496/2006 Prezydenta
Miasta Lublin z dn. 16.11.2006r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lublin).
Pkt 2 ppkt 4.
Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zezwolenie na zbieranie itransport
odpadów objętych przedmiotem zamówienia określonym w pkt 1 ppkt 1.1 specyfikacji.
Pkt 2b spełniają wymagania określone w Zarządzeniu Nr 496/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16.11.2006r. w
sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia naprowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, m.in:
— dysponują oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy pojazdami specjalnymi,których
minimalną wymaganą przez Zamawiającego ilość dla poszczególnych części zamówienia określa załącznik nr 7 do siwz,
— dysponują sortownią frakcji suchej, kompostownią odpadów, miejscem magazynowania odpadów wielkogabarytowych
oraz zakładem przetwórstwa gruzu o możliwościach zagospodarowania porównywalnych z wielkością strumieni
poszczególnych rodzajów odpadów.
III.2.3) Zdolność techniczna
Pkt 4 W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca przedstawi:
Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu sortownią frakcji suchej, kompostownią odpadów, miejscem magazynowania
odpadów wielkogabarytowych oraz zakładem przetwórstwa gruzu o możliwościach zagospodarowania porównywalnych z
wielkością strumieni poszczególnych rodzajów odpadów.
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
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Pkt 1b posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z Art. 9c Ustawy z dnia 13.9.1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 391) w zakresie działalności obejmującej:
— odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
— zbieranie i transport odpadów.
Pkt 2 ppkt 4.
Oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z Art. 9c Ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 391).
III.2.3) Zdolność techniczna
Pkt 2b posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z Art. 9c Ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 391) oraz spełniają warunki określone w Art.
9d cytowanej ustawy a także:
— dysponują oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy pojazdami specjalnymi, których
minimalną wymaganą przez Zamawiającego ilość dla poszczególnych części zamówienia określa załącznik nr 7 do siwz,
— dysponują instalacjami do zagospodarowania odpadów wpisanymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Lubelskiego 2017 będącego załącznikiem do uchwały Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia
30.7.2012r. jako instalacje regionalne lub zastępcze dla Regionu Centralnego, do którego przyporządkowane jest miasto
Lublin.
Pkt 4 W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca przedstawi:
Oświadczenie o dysponowaniu instalacjami do zagospodarowania odpadów wpisanymi w Planie Gospodarki Odpadami
dla Województwa Lubelskiego 2017 będącego załącznikiem do uchwały Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa
Lubelskiego z dnia 30.7.2012r. jako instalacje regionalne lub zastępcze dla Regionu Centralnego, do którego
przyporządkowane jest miasto Lublin.


