
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 270731-2011 z dnia 2011-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

1. Sukcesywna dostawa, wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca

2002 r. w sprawie...

Termin składania ofert: 2011-10-25

Numer ogłoszenia: 279459 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 270731 - 2011 data 14.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8410500,

fax. 061 8480556.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ

uzyskał aktualne zezwolenie Starosty, właściwego ze względu na miejsce zbierania, na prowadzenie

działalności w zakresie zbierania odpadów lub aktualne zezwolenie Starosty, właściwego ze względu na miejsce

zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy, na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Ocena

spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno być: Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie

spełnia/nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).

W ogłoszeniu jest: - koncesję, zezwolenie lub licencję, - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.

W ogłoszeniu powinno być: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,

Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.

II.2) Tekst, który naleŜy dodać:

Miejsce, w którym naleŜy dodać tekst: IV.4.4).

Tekst, który naleŜy dodać w ogłoszeniu: Wyznaczony zostaje nowy termin składania ofert - 07.11.2011 r. do

godz. 11:00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
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