
MOSiR.271.1.2019 Sanok, dnia 19.01.2019r.

Modyfikacja SIWZ nr 1

Dotyczy: wykonanie  usług  porządkowych  w  zakresie  kompleksowego  utrzymania  czystości  
w Centrum  Rehabilitacji i Sportu w Sanoku -  pomieszczenia, basen wewnętrzny oraz Arena Sanok
Lodowisko

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść następująco: 

A
Było:

Dział IX Warunki udziału w postępowaniu. Ust. 2 pkt 2.2.3 lit. a) i b)

2.2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Dla zadania nr I:
Zamawiający wymaga aby w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Wykonawca wykonał lub
wykonywał  co  najmniej  jedną  usługę  odpowiadającą  w  pełni  charakterowi  
i  złożoności  zamówienia  –  w  tym  obowiązkowo  minimum  6-miesięczną  obsługę  co
najmniej  jednego  kompleksu  basenowo-rekreacyjnego  o  wartości  nie  mniejszej  niż
23.000,00 zł brutto miesięcznie, wraz z potwierdzeniem, że usługa ta została wykonana
lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot,  na  rzecz którego usługi  były  wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte
wykonywanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania ofert;

b) Dla zadania nr II:

Zamawiający wymaga aby w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Wykonawca wykonał lub
wykonywał  co  najmniej  jedną  usługę  odpowiadającą  w  pełni  charakterowi
 i  złożoności  zamówienia  –  w  tym  obowiązkowo  minimum  6-miesięczną  obsługę  co
najmniej  jednego  kompleksu  basenowo-rekreacyjnego  o  wartości  nie  mniejszej  niż
5.500,00 zł brutto miesięcznie, wraz z potwierdzeniem, że usługa ta została wykonana lub
jest wykonywana należycie,  przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź



inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte
wykonywanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania ofert;

Powinno być:

2.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Dla zadania nr I:
Zamawiający wymaga aby w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Wykonawca wykonał lub
wykonywał  co  najmniej  jedną, minimum  6-miesięczną  usługę  utrzymania  czystości  o
wartości nie mniejszej niż 23.000,00 zł brutto miesięcznie, co najmniej jednego obiektu
użyteczności  publicznej,  budynku  użytkowego  lub  usługowego,  wraz  
z potwierdzeniem, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie  jest  w stanie  uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) Dla zadania nr II:

Zamawiający wymaga aby w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Wykonawca wykonał lub
wykonywał  co  najmniej  jedną,  minimum  6-miesięczną  usługę  utrzymania  czystości  o
wartości nie mniejszej niż 5.500,00 zł brutto miesięcznie, co najmniej jednego obiektu
użyteczności  publicznej,  budynku  użytkowego  lub  usługowego,  wraz  
z potwierdzeniem, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie  jest  w stanie  uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

B

Było: 



Dział XV: Opis sposobu przygotowania ofert: ust. 1 pkt 7 lit. d) 

„Przetarg nieograniczony  na  wykonanie usług porządkowych w zakresie kompleksowego

utrzymania czystości w Centrum  Rehabilitacji i Sportu w Sanoku -  pomieszczenia, basen

wewnętrzny oraz Arena Sanok Lodowisko – ZADANIE nr …………..

- nie otwierać przed 25.01.2019r. godz. 0830

z dodatkowym opisem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY”.

Powinno być: 

„Przetarg nieograniczony  na  wykonanie usług porządkowych w zakresie kompleksowego

utrzymania czystości w Centrum  Rehabilitacji i Sportu w Sanoku -  pomieszczenia, basen

wewnętrzny oraz Arena Sanok Lodowisko – ZADANIE nr …………..

- nie otwierać przed 28.01.2019r. godz. 0830

z dodatkowym opisem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY”.

C

Dział XV: Opis sposobu przygotowania ofert: ust. 5

Było:

„Przetarg nieograniczony  na  wykonanie usług porządkowych w zakresie kompleksowego

utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku -  pomieszczenia, basen

wewnętrzny oraz Arena Sanok Lodowisko – ZADANIE nr …………..

- nie otwierać przed 25.01.2019r. godz. 0830

Powinno być: 

„Przetarg nieograniczony  na  wykonanie usług porządkowych w zakresie kompleksowego

utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku -  pomieszczenia, basen

wewnętrzny oraz Arena Sanok Lodowisko – ZADANIE nr …………..

- nie otwierać przed 28.01.2019r. godz. 0830

D



Dział XVI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,  ust. 1:

 Było:

1. Ofertę należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego:  Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji,  Pokój  -
Sekretariat ul. Królowej Bony 4,38-500 Sanok, w     terminie do dnia 25.01.2019r. do godziny 08.  00.

Powinno być:

1. Ofertę należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego:  Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji,  Pokój  -
Sekretariat ul. Królowej Bony 4,38-500 Sanok, w     terminie do dnia 28.01.2019r. do godziny 08.  00.

E

Dział XVI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 6;

Było: 

6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu  25.01.2019r. o godz. 0830 w swojej siedzibie – sala
konferencyjna.

Powinno być:

6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu  28.01.2019r. o godz. 0830 w swojej siedzibie – sala
konferencyjna.

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.


