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Katowice, dnia l,'l kwietn ia 2019 r.

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trytrie przetargu nieograniczonego, kt6rego
przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego utrzymania czystoSci w siedzibach
wyszczeg6Inionych urzgd6w g6rniczych.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. \986), Zamawiaj4cy dokonuje zmiang tre5ci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w nastgpuj4cym zakresie:

BYtr,O:
w pkt VIIL l.2.c doty
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy spe.lniaj 4 warunki udzialu w
postgpowaniu doty cz4ce:
c) zdolnoSci technicznej 1ub zawodowej, tj:

zamawiaj4cy uzna ww. warunek za spelniony, jeZeli wykonawca wyka2e, le posiada
doSwiadczenie w zakresie objgfym przedmiotem zam6wienia, tj. w okresie ostatnich
3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
k6tszy - w tym okresie, wykonali lub s4 w trakcie wykonywania:

czgSd I: co najmniej 2 zam6wiefl obejmuj4cych ustrugg utrrymania czysto5ci
w zakresie sprz4tania wnQtrza obiektr5w oraz otoczenia, prry jednoczesnym
zxstrzeieniu, i,e kaLde z zam6wieri Swiadczone bylo/j est:

- dlajednego odbiorcy przez okes co najmniej jednego roku,

- w obiektach uZytecznoSci publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w
Rozporz4Azenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-spofiowe, o powierzchni
sprz4Iania wewn4trz obiektu min. 2500 m", a w przypadku teren6w zewngtrznych
o powierzchni min. 3000 m'?.

czgSd II: co najmniej 2 zam6wiefi obejmuj4cych ustrugg utrrymania czysto5ci
w zakresie sprz4tania wngtrza obiekt6w i ich otoczenia oraz pielggnacji teren6w
zielonych, przy jednoczesnym zastrzeileniu, 2e ka2de z zam6wiefi Swiadczone
bylo/j est:

- dlajednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,

- w obiektach uZ)'tecznoSci publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w
Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powirury odpowiadad budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.22015 r.,poz. 1422, tj) z wyt4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe,
produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-spofiowe,
o powierzchni sprzqtania wewn?trz obiektu min. 2500 m", a w przypadku teren6w
zewnelrTnv.h n nor.ryjgl2qhli min. 3000 m,.
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PO ZMIANIE JEST:

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy, kt6tzy
w postgpowaniu doty cz4ce:

spetrniajq warunki udzialu

c) zdolnodci technicznej lub zawodowej, tj:
zamawiajecy uzna ww. warunek za spelniony, je2eli wykonawca wykaie, Ze posiada

doSwiadczenie w zakresie objgfym przedmiotem zam6wienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat

przed uplpvem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dziatralno6ci jest k6tszy

- w tym okesie, wykonali lub s4 w trakcie wykonyrvania:

czg$d I: co najmniej 2 zam6wiefi obejmuj4cych uslugg utrrymania crystoici w zakresie

sprz4tania wngtrza obiekt6w oraz otoczenia, prry jednoczesnytn zastrzeLenir, ie kaLde

z zam6wieft Swiadczone bYlo/jest:

- dlajednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,

- w obiektach uZlecznoSci publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w

Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r , w sprawie warunk6w

technicznych, j akim powinny odpowiadai budynki i ich
poz. 7422, tj) z v,ry\4czeniem obiekt6w takich jak:

magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe, o

wew\4trz obiektu min. 2500 m", a w przypadku sptz4tania

teren6w zewngtrznych min. i000 m'.

usltuowanie 1Dz.U. z 2015 r.,
hale targowe. produkcyjne r

pov/ierzchni sprz4tania
otoczenia o powierzchni

c2956 II: co najmniej 2 zam6wiefi obejmuj4cych uslugg utrrymania crysto5ci

w zakresie sprz4tania wngtrza obiekt6w i ich otoczenia oraz pielggnacji teren6w

zielonych, przy jednoczesnym zastrzeircniuo i'e kai'de z zam6wiefi Swiadczone bylo/jest:

- dlajednego odbiorcy przez okes co najmniej jednego roku,

- w obiektach uZl.tecznoSci publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepis6w

Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkt5w

techricznych, jakim powinny odpowiada6 budynki i ich usltuowanie (Dz.U. z 2015 t.,
poz. 1422, rj) z wyl4czeniem obiekt6w takich jak: hale targowe, produkcyjne i
magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-spoftowe, o powierzchni sptz4t^nia

wewn4trz obiektu min. 2500 m2, w przypadku sptz4tania otoczenia o powierzchni
teren6w zewngtrznych min. 1000 m2 aw ptzypadku pielggnacji teren6w zewnqtrznych

o powierzchni min. 2000 m'.

W pr4padku pozostalych czgsci warunki udziafu w postgpowaniu w zakresie zdolnodci

technicznej lub zawodowej nie ulegly zmianom.


