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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:
„Zadanie 1 – Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń
dodatkowych w budynkach Miasta Zielona Góra-Urzędu Miasta Zielona Góra”
„Zadanie 2 – Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w
budynkach Miasta Zielona Góra - Urzędu Miasta Zielona Góra”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez zmianę treści :
1)

pkt 5.1.2a) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby (co najmniej 9 osób),
z których każda posiada wynikający z jednego kontraktu co najmniej 6-miesięczny staż pracy
polegający na sprzątaniu w obiektach użyteczności publicznej, nabyty w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert. Ponadto każda z tych osób powinna być zatrudniona
na umowę o pracę na co najmniej pół etatu.

2)

pkt 5.1.6a) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby - co najmniej dwie załogi
interwencyjne (co najmniej 2 osoby w jednej załodze wliczając kierowcę), posiadające licencję
pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z
dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 – tekst jednolity z póź.zm.).

3)

pkt 24 ust.2) SIWZ wadium , który otrzymuje brzmienie:
wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego
terminu składania ofert, tj. do dnia 22 stycznia 2018 r., do godz. 10:00.

4)

pkt 25 SIWZ opakowanie oferty, który otrzymuje brzmienie:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
adresem Zamawiającego i napisem ( zgodnie z wyborem Wykonawcy na jedno lub dwa
zadania):
„Zadanie 1 – Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń
dodatkowych w budynkach Miasta Zielona Góra-Urzędu Miasta Zielona Góra”
„Zadanie 2 – Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w
budynkach Miasta Zielona Góra- Urzędu Miasta Zielona Góra”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 22 stycznia 2018 r. ”
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5)

pkt 26 SIWZ składanie ofert, który otrzymuje brzmienie:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 22 stycznia
2018 roku do godz. 10:00;

6)

pkt 28 SIWZ otwarcie ofert, który otrzymuje brzmienie:
Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 22 stycznia 2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;

7)

pkt 31.2 SIWZ który otrzymuje brzmienie:

aspekty społeczne „DO”40%,
Oferta Wykonawcy otrzyma punkty, gdy wykaże on, że do realizacji zamówienia skieruje osoby, o
których mowa w art. 29 ust.4 ustawy pzp Ilość punktów w kryterium będzie przyznawana zgodnie z
poniższą tabelą:

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00
1.

Skierowanie do realizacji zamówienia 1 osoby

10 pkt

2.

Skierowanie do realizacji zamówienia 2 osób

20 pkt

3

Skierowanie do realizacji zamówienia 3 osób

30 pkt

4.

Skierowanie do realizacji zamówienia 4 osób

40 pkt

W przypadku nie podania formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium,
podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0
pkt w niniejszym kryterium.
8)

pkt 36 SIWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, który otrzymuje brzmienie:
nie wymagane.
Ponadto zostaje zmieniony załącznik nr I.1 do SIWZ- formularz oferty, dokumentem

o nazwie Załącznik nr I.1 do SIWZ – po zmianie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część
SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.
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