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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31
Katowice
40 - 055
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Górecka
Tel.:  +32 7361723
E-mail: zamowienia@wug.gov.pl 
Faks:  +32 7361705
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wug.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych urzędów górniczych
Numer referencyjny: BAG/01/2019/PN

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych
urzędów górniczych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części, ze względu na lokalizację, w której świadczona
będzie ww. usługa.

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

11/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WUGzam
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-042990

mailto:zamowienia@wug.gov.pl
http://www.wug.gov.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 061-141735
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/03/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w poszczególnych sekcjach, opis warunków udziału i podstaw
wykluczania oraz wykaz dokumentów oraz oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz na potrzeby oceny ofert
został całościowo przedstawiony poniżej:
VIII. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, zamawiający nie określa podstaw do
wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj:
zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, ze posiada doświadczenie w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub są w trakcie wykonywania:
część I: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów oraz otoczenia, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z zamówień świadczone było/jest:
- dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,
- w obiektach użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne
i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe, o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 2500
m², a w przypadku terenów zewnętrznych o powierzchni min. 3000 m².
część II: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów i ich otoczenia oraz pielęgnacji terenów zielonych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z
zamówień świadczone było/jest:
- dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,
- w obiektach użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne
i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe, o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 2500
m², a w przypadku terenów zewnętrznych o powierzchni min. 3000 m².
część III: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów i ich otoczenia oraz pielęgnacji terenów zielonych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z
zamówień świadczone było/jest:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141735-2019:TEXT:PL:HTML
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- dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,
- w obiektach użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne i
magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 300 m².
Ciąg dalszy poniżej
Powinno być:
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w poszczególnych sekcjach, opis warunków udziału i podstaw
wykluczania oraz wykaz dokumentów oraz oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz na potrzeby oceny ofert
został całościowo przedstawiony poniżej:
VIII. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, zamawiający nie określa podstaw do
wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj:
zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, ze posiada doświadczenie w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub są w trakcie wykonywania:
część I: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów oraz otoczenia, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z zamówień świadczone było/jest:
- dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,
- w obiektach użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne
i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe, o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 2500
m², a w przypadku sprzątania otoczenia o powierzchni terenów zewnętrznych min. 1000 m².
część II: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów i ich otoczenia oraz pielęgnacji terenów zielonych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z
zamówień świadczone było/jest:
- dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,
- w obiektach użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne
i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe, o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 2500
m², w przypadku sprzątania otoczenia o powierzchni terenów zewnętrznych min. 1000 m² a w przypadku
pielęgnacji terenów zewnętrznych o powierzchni min. 2000 m².
część III: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów i ich otoczenia oraz pielęgnacji terenów zielonych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z
zamówień świadczone było/jest:
- dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,
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- w obiektach użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, tj) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne i
magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-sportowe o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 300 m².
Ciąg dalszy poniżej

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


