ESENDER_LOGIN:
CUSTOMER_LOGIN:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:

ENOTICES
MUWWOZ
2020-102527
9.14.0
ENOTICES

COUNTRY:
PHONE:
E_MAIL:

EU
/
przetarg@mazowieckie.pl

LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S03
/

1/3

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Dmowski
E-mail: przetarg@mazowieckie.pl
Tel.: +48 226956685
Faks: +48 226956019
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mazowieckie.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w kompleksie budynków siedziby Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonego przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 oraz następuj
Numer referencyjny: BOU-IV.272.28.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w kompleksie
budynków siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonego przy pl. Bankowym 3/5
i al. Solidarności 81 oraz następujących lokalizacjach: al. Jerozolimskie 28, ul. Krucza 5/11,ul. Marszałkowska
3/5, ul. Floriańska 10, ul. Andersa 30, ul. 11-go Listopada 2 w Zielonce, ul. Górna 10, gmina Chynów w
Nowych Grobicach oraz w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60. Opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: MUWWOZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-088733
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 131-321559
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/07/2020
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
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
W ramach części I zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usługi sprzątania pomieszczeń:
a. w budynkach użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania), z
których każda trwała nie krócej niż 11 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto każda,
b. w obiektach składających się z co najmniej 5 odrębnych budynków (nie stanowiących kompleksu budynków)
oraz zlokalizowanych pod różnymi adresami,
c. co najmniej jeden z budynków lub kompleksów budynków o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m²,
d. w ramach umowy Wykonawca świadczył usługę utrzymania czystości terenów zewnętrznych na powierzchni
nie mniejszej niż 1 500 m ²;
2) w ramach części II zamówienia:
Zamawiający nie formułuje warunku.
3) w ramach części III zamówienia:
Zamawiający nie formułuje warunku.
4) w ramach części IV zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usługi sprzątania pomieszczeń:
a. w budynkach użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania), z
których każda trwała nie krócej niż 11 miesięcy, a wartość każdej ze świadczonych usług była nie mniejsza niż
80.000.00 zł brutto każda.
b. w ramach umowy Wykonawca świadczył usługę utrzymania czystości na powierzchni budynku nie mniejszej
niż 1 000 m².
Powinno być:
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę
rozdziału IV, ust. 1 pkt 3 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:
1) w ramach części I zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
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co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach użyteczności
publicznej, z których:
• co najmniej 1 spełnia poniższe warunki:
a) usługa trwała nie krócej niż 11 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto;
2) w ramach części II zamówienia:
Zamawiający nie formułuje warunku.
3) w ramach części III zamówienia:
Zamawiający nie formułuje warunku.
4) w ramach części IV zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu usługi sprzątania pomieszczeń:
a. w budynkach użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania), z
których każda trwała nie krócej niż 11 miesięcy, a wartość każdej ze świadczonych usług była nie mniejsza niż
80.000.00 zł brutto każda.
b. w ramach umowy Wykonawca świadczył usługę utrzymania czystości na powierzchni budynku nie mniejszej
niż 1 000 m².
b) realizowana była w obiektach składających się z co najmniej 5 odrębnych budynków (nie stanowiących
kompleksu budynków) oraz zlokalizowanych pod różnymi adresami;
c) co najmniej jeden z budynków lub kompleksów budynków o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2
d) w ramach umowy Wykonawca świadczył usługę utrzymania czystości terenów zewnętrznych na powierzchni
nie mniejszej niż 1 500 m2;
• co najmniej 2 spełniają poniższe warunki:
a) usługa trwała nie krócej niż 11 miesięcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 17:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

