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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Wrocławski
pl.Uniwersytecki 1
Wrocław
50-137
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Szczerba
E-mail: bzp@uwr.edu.pl
Faks: +48 713752472
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach i na posesji przy ul. Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu.
Numer referencyjny: BZP.2411.25.2017.JS

II.1.2)

Główny kod CPV
90910000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach i na posesji przy ul.
Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu.
Łączna powierzchnia objęta utrzymaniem czystości wynosi – 8 357,24 m2 w tym:
a) Powierzchnia wewnętrzna – 6 869,24 m2;
b) Powierzchnia zewnętrzna – 1 488,00 m2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-117491
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 164-338186
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/08/2017
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.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co
najmniej dwie usługi (1) sprzątania spełniające, każda z nich, poniższe warunki:
- usługa była wykonywana nieprzerwanie przez minimum 6 miesięcy (2);
- usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni zewnętrznych, przy czym powierzchnia ta nie może być
mniejsza niż 3000,00 m2 (słownie m2: trzy tysiące).
(1) - Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy.
(2) - W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie czasu wykonywania danej usługi dotyczy
części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą
minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie prac ogrodniczych lub mającą ukończoną szkołę o profilu
ogrodniczym.
Powinno być:
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co
najmniej dwie usługi (1) sprzątania spełniające, każda z nich, poniższe warunki:
- usługa była wykonywana nieprzerwanie przez minimum 6 miesięcy (2);
- usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni wewnętrznych, przy czym powierzchnia ta nie może być
mniejsza niż 3000,00 m2 (słownie m2: trzy tysiące).
(1) - Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy.
(2) - W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie czasu wykonywania danej usługi dotyczy
części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 10/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ninimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 11/12/2017
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Powinno być:
Data: 14/12/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/10/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

