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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zm. dalej: PZP) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn Usługi porządkowo – czystościowe w pomieszczeniach
Parku Wodnego JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na okres 24 miesięcy 

Ogłoszenie nr 573951-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. 

I. W Rozdziale  V.A. Warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zmienia zapisy
dotyczące spełnianie warunku udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia. Zapis w
brzmieniu: 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

1) w zakresie doświadczenia: 

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- zrealizował co najmniej  jedną usługę o podobnym charakterze, za usługę o podobnym 
charakterze  Zamawiający uznaje, usługę utrzymania czystości w obiektach sportowo-rekreacyjnych 
typu kryta pływalnia                                                                                                                                 

- minimalna powierzchnia musi wynosić minimum 800m
2

 w jednym obiekcie, obejmując sprzątanie 
części suchej oraz części mokrej

- okres świadczenia usługi dla jednego podmiotu nie krótszy niż 3 miesiące

Zmienia się na zapis w następującym brzmieniu: 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

1) w zakresie doświadczenia: 

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- zrealizował co najmniej  jedną usługę o podobnym charakterze, za usługę o podobnym 
charakterze  Zamawiający uznaje, usługę utrzymania czystości w obiektach sportowo-
rekreacyjnych typu kryta pływalnia                                                                                                     

- minimalna powierzchnia musi wynosić minimum 800m
2

 w jednym obiekcie, obejmując 
sprzątanie części suchej oraz części mokrej

- okres świadczenia usługi dla jednego podmiotu nie krótszy niż 2 miesiące



II. W Rozdziale XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 Zapisy ust. 1 oraz 2  w brzmieniu:
1. Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach,         

42- 450 Łazy, ul. Topolowa 1, w pokoju Kadry-Księgowość  w terminie                                    
do dnia 28. 08. 2017r do godz. 10:00.

1. Oferty będą otwierane w dniu 28. 08. 2017r  o godz. 10:30 w Gabinecie Dyrektora OSIR,     
w siedzibie Zamawiającego.

Zmienia się na zapisy w następującym brzmieniu: 

2. Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach,         
42- 450 Łazy, ul. Topolowa 1, w pokoju Kadry-Księgowość  w terminie                                    
do dnia 01. 09. 2017r do godz. 10:00.

2. Oferty będą otwierane w dniu 01. 09. 2017r  o godz. 10:30 w Gabinecie Dyrektora OSIR,     
w siedzibie Zamawiającego.

POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULAGAJĄ ZMIANIE


