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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra ul. Podgórna 22,woj. lubuskie
telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55, www.um.zielona-gora.pl.
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

2.
3.

Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.
Tytuł: „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”

4.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01 2018 r. pod numerem 5000010582-N-2018.
Zmiany w ogłoszeniu dotyczą ogłoszenia o zamówieniu znak DO-ZP.271.3.3.2018.

5.
6.
5.1.

Numer sekcji:III
Punkt 1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o
ile wynika to z odrębnych przepisów.
W ogłoszeniu jest
Określenie warunków: Zadanie 2 5.1.4. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika ta z odrębnych przepisów tj.: a) posiadają uprawnienia do
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z
ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432- tekst
jednolity z późn. zm.) i posiadający aktualną koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z
dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432- tekst jednolity z późn. zm.).
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: Zadanie 2 5.1.4. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika ta z odrębnych przepisów tj.: a)
posiadają
uprawnienia
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z
ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213- tekst
jednolity z późn. zm.) i posiadający aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia
1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213- tekst jednolity z późn. zm.).
Punkt 1.3. zdolność techniczna lub zawodowa:
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Zadanie 1 5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.: a)
posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 2 zadań w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków o powierzchni co
najmniej 1.300,00 m² potwierdzonych dowodami, że zostało wykonane lub jest wykonywane
należycie; UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania warunku
powierzchni sprzątania; 5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj.: a) dysponują co
najmniej 9 osobami, wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia, 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. 5.1.3. zdolności technicznej (w zakresie potencjału
technicznego) tj.: a) dysponują co najmniej jedną maszyną myjąco - czyszczącą. 5.1.5.
zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.: a) posiadają wiedzę i doświadczenie w
realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadań o min. wartości
60.000,00 zł każde w zakresie usług ochrony osób i mienia. UWAGA: Zamawiający nie
dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania warunku kwotowego; 5.1.6. zdolności
zawodowej (w zakresie personelu) tj.: a) do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez
Wykonawcę osoby - co najmniej dwie załogi interwencyjne (co najmniej 2 osoby w jednej
załodze wliczając kierowcę), posiadające licencje 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.). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w
ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych
lub
doświadczeniu
tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: Zadanie 1 5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.: a)
posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 2 zadań w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków o powierzchni co
najmniej 1.300,00 m² potwierdzonych dowodami, że zostało wykonane lub jest wykonywane
należycie; UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania warunku
powierzchni sprzątania; 5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj.: a) dysponują co
najmniej 9 osobami, wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia, 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. 5.1.3. zdolności technicznej (w zakresie potencjału
technicznego) tj.: a) dysponują co najmniej jedną maszyną myjąco - czyszczącą. 5.1.5.
zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.: a) skierowanie do wykonania zadania
pracowników ochrony fizycznej, wykonujących zadania ochrony w zakresie niewymagającym
wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia
z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213- tekst jednolity z późn. zm.)
- skierowanie do wykonania zadania 2 grup interwencyjnych tj. co najmniej 2 uzbrojonych
pracowników ochrony fizycznej w jednej załodze (wliczając kierowcę), wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego
Policji i posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z
ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213- tekst
jednolity z późn. zm.), oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzbrojenia
specjalistycznych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania
broni i amunicji z dnia 21 października 2011 r.
( Dz. U. z 2015 r. poz. 992- tekst jednolity z póź. zm.), wyposażeni w środki przymusu
bezpośredniego zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia
24 maja 2013 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1120- tekst jednolity z póź. zm.)
Punkt: IV.6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
Data:2018-01-22, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-29, godzina: 10:00,
Punkt IV.6.6. Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu jest: 1) 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;
W ogłoszeniu powinno być: 1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 29 stycznia 2018 roku
o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna
22, pokój nr 810;
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 19 stycznia 2018 r.
PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Kubicki
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