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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135232-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Wrocław: Usługi skanowania
2012/S 83-135232

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, attn: Magdalena Dworzyńska, POLSKA-50-139Wrocław.
Tel.  +48 713444471. E-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl. Fax  +48 713448561.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.2.2012, 2012/S 33-053473)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:79999100
Usługi skanowania.
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) oświadczenie o braku postaw do wykluczenia – art. 24 pzp – Załącznik nr 3
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty 4 - 8 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pt. 9 Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
8) Zaakceptowany (podpisany) przez Wykonawcę wzór umowy – Załącznik nr 8
9) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 Pzp – Załącznik nr 2
10) Ogólna informacja o firmie – Załącznik nr 7
11) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania Umowy (o ile nie
wynika z dokumentów rejestracyjnych), w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów
rejestracyjnych; pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy
i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego lub notarialnie poświadczonej kopii oraz posiadać termin
ważności, z którego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i zapis, z którego wynika, że obejmuje
niniejsze postępowanie – jeśli dotyczy.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1)Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
2) Dowód wpłaty wadium (w przypadku formy pieniężnej – potwierdzenie przelewu środków finansowych na konto
zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie ZNiO,
zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 7.5.2012 – 09:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 7.5.2012 – 09:30.
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) oświadczenie o braku postaw do wykluczenia – art. 24 pzp – Załącznik nr 3
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty 4 - 8 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pt. 9 Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
8) Zaakceptowany (podpisany) przez Wykonawcę wzór umowy – Załącznik nr 8
9) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 Pzp – Załącznik nr 2
10) Ogólna informacja o firmie – Załącznik nr 7
11) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania Umowy (o ile nie
wynika z dokumentów rejestracyjnych), w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów
rejestracyjnych; pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy
i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego lub notarialnie poświadczonej kopii oraz posiadać termin
ważności, z którego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i zapis, z którego wynika, że obejmuje
niniejsze postępowanie – jeśli dotyczy.
12) Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku skorzystania z uprawnień zapisanych w art. 26 ust. 2 b ustawy
Prawo zamówień publicznych Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany do udowodnienia, że podmioty, na
którego osobach zdolnych do wykonania zamówienia albo potencjale technicznym lub wiedzy i doświadczeniu będzie
polegać przy realizacji zamówienia, posiadają uprawnienia, kwalifikacje i inne cechy wymagane od każdego Wykonawcy
składającego ofertę, tj. jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
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udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów
dokumentów wymienionych w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
2) Dowód wpłaty wadium (w przypadku formy pieniężnej – potwierdzenie przelewu środków finansowych na konto
zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie ZNiO,
zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu).
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę 600 000
PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.5.2012 – 09:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 18.5.2012 – 09:30.


