Sosnowiec, dnia 30.05.2019 r.
Znak sprawy:
ZP.1.2.2019

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA
KIEPURY

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) [dalej: „ustawa Pzp”], dokonuje zmiany
treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ŚWIADCZENIE
KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I LOKALACH
NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY w poniższym zakresie:

1. Rozdziału V – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA, pkt. 2.6., który otrzymuje brzmienie:
2.6. trzy razy w ciągu 12 miesięcy: mycie okien (strony zewnętrzne i wewnętrzne). Powierzchnia okien
do mycia przy użyciu podnośnika lub przy pomocy rusztowań (sprzętu specjalistycznego) wynosi
ok. 200m2, mycie szybu windowego, mycie powierzchni klimatyzatorów (2m2), czyszczenie rolet
wewnętrznych;
pkt. 3.5. i 3.6. które otrzymują brzmienie:
3.5. raz na kwartał: czyszczenie aparatów telefonicznych płynem dezynfekującym, rozmrażanie lodówki wraz z jej myciem, mycie powierzchni grzejników, mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych;
3.6. trzy razy w ciągu 12 miesięcy: mycie powierzchni klimatyzatorów (60m 2), punktów świetlnych (50
szt.) i mycie okien. Powierzchnia okien do mycia przy użyciu podnośnika lub przy pomocy rusztowań wynosi ok. 270 m2;
2. Załącznika nr 8 do SIWZ – Wzoru umowy (Część I), § 2, ust. 1, pkt. a), który otrzymuje brzmienie:
a) Codziennie - utrzymanie czystości toalet z uzupełnieniem papieru toaletowego (jumbo), ręczników
papierowych, mydła w płynie, mycie i dezynfekcja elementów armatury oraz odkażanie kratek ściekowych, mycie, dezynfekcja i odkamienianie urządzeń sanitarnych w tym: umywalek, muszli, pisuarów, podajników na papier toaletowy i na ręczniki, czyszczenie luster, zmiatanie oraz mycie posadzek na mokro w ciągach komunikacyjnych, dydaktycznych, garderobach i auli, opróżnianie koszy
na śmieci wraz z wymianą worków, wycieranie kurzu z parapetów wewnętrznych i poręczy wraz z
ich dezynfekcją, sprzątanie pozostawionych naczyń sztućców w garderobach, opróżnianie i mycie
popielniczek ustawionych w miejscach przeznaczonych dla palących, mycie kabiny windy;
3. Załącznika nr 8 do SIWZ – Wzoru umowy (Część II), § 2, ust. 1, pkt. e) i f) które otrzymują brzmienie:
e) Raz na kwartał - czyszczenie aparatów telefonicznych płynem dezynfekującym, rozmrażanie lodówki wraz z jej myciem, mycie powierzchni grzejników, mycie drzwi wewnętrznych
i zewnętrznych.
f) Trzy razy w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy) - mycie powierzchni klimatyzatorów (60
m2) i punktów świetlnych (50 szt.) oraz mycie okien (w tym: przy użyciu podnośnika oraz rusztowań).
4. Rozdziału X - WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY, pkt 5.1., który otrzymuje brzmienie:
5.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana zgodnie z opisem poniżej:
Miejski Klub imienia Jana Kiepury
ul. Będzińska 65,

41-200 Sosnowiec,
Zamówienie publiczne nr: ZP.1.2.2019
Oferta na:
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W
BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY
Nie otwierać przed dniem: 04.06.2019 roku, godz. 16.15
5. Rozdziału XII – INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt 1 i
2, które otrzymują brzmienie:
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec, pokój nr 206 – nie później niż do dnia 04.06.2019 r. do godz.1400.
Zamawiający zwraca ofertę złożoną po terminie, o którym mowa powyżej.
2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 03.06.2019 r. o godzinie 1615 w siedzibie
zamawiającego – w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec, w
sali nr 217.
Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia nr ZP.1.2.2019.
DYREKTOR MIEJSKIEGO KLUBU
IM. J. KIEPURY
mgr Michał Góral
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