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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 309655-2011 z dnia 2011-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług utrzymania czystości i porządku w budynku oraz utrzymanie
czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul.
Jana Pawła II nr1 w...
Termin składania ofert: 2011-12-05

Numer ogłoszenia: 315343 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 309655 - 2011 data 25.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie,
tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie usług utrzymania czystości i porządku w budynku oraz utrzymanie czystości i porządku wraz z
zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Jana Pawła II nr1 w
Słupsku. Nieruchomości połoŜone są na działce oznaczonej numerem geodezyjnym Nr 482/2 ... 2. Informacje
dotyczące wielkości i zakresu przedmiotu zamówienia: 1) Zestawienie powierzchni wewnętrznych budynku
objętych sprzątaniem (korytarze, hole i klatki schodowe, schody, toalety) - piwnice - 242,92 m2 , - parter 243,81 m2 , - I piętro - 72,23 m2 , - II piętro - 308,68 m2 , - III piętro - 295,88 m2 , - IV piętro - 267,75 m2 , V piętro - 297,75 m2 , - VI piętro - 335,55m2 , - VII piętro - 344,89 m2 , SUMA POWIERZCHNI wewnętrznych
sprzątanych w budynku wynosi: 2.389,10 m2 , - ilość drzwi aluminiowych przeszklonych do mycia - szt. 24 pow. 1 drzwi wynosi 2,50*2,0m , - ilość łazienek - 7 szt., pow. łazienek 237m2 (posadzki terakota, ściany do
połowy wysokości obłoŜone glazurą), - ilość muszli klozetowych w toaletach - 24 szt. - ilość umywalek w
łazienkach - 14 szt. - ilość koszy na śmieci w łazienkach - 12 szt. - windy osobowe - 3 szt. 2) Sprzątanie
terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni 5.965 m2 w tym: - powierzchnie utwardzone na zewnątrz posesji 4458m2 , - powierzchnie terenów zielonych (trawniki, klomby) - 800m2 , 3. Szczegółowy zakres usług i
obowiązków Wykonawcy określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Maksymalna wartość
wynagrodzenia jaką wykonawca moŜe uzyskać w okresie realizacji umowy nie moŜe przekroczyć kwoty:
126.200,00 zł (brutto)..
W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług utrzymania czystości i porządku w budynku oraz utrzymanie
czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa przy
ul. Jana Pawła II nr1 w Słupsku. Nieruchomości połoŜone są na działce oznaczonej numerem geodezyjnym Nr
482/2 . 2. Informacje dotyczące wielkości i zakresu przedmiotu zamówienia: 1) Zestawienie powierzchni
wewnętrznych budynku objętych sprzątaniem (korytarze, hole i klatki schodowe, schody łazienki, toalety): parter - 192,45 m2 w tym łazienka 21,36 m2; - II piętro - 307,00 m2 w tym łazienki 72,82 m2; - VI piętro 307,00 m2 w tym łazienki 77,57 m2; - VII piętro - 310,00 m2 w tym łazienki 77,63m2 - klatki schodowe 298,68 m2 Suma pow. - 1415,13 m2 1.1) powierzchnia łączna łazienek - 249,38m2 1.2) Suma łączna
powierzchni wewnętrznych wraz z łazienkami - 1415,13m2 1.3) Informacje dodatkowe na temat sprzątanych
pomieszczeń - ilość drzwi aluminiowych przeszklonych do mycia - szt. 24 - pow. 1 drzwi wynosi 2,50*2,0m ilość łazienek - 11, pow. łazienek 237m2 ( posadzki terakota, ściany do połowy wysokości obłoŜone glazurą), ilość muszli klozetowych w toaletach - 31 szt. - ilość umywalek w łazienkach 21 szt. - ilość koszy na śmieci w
łazienkach - 41 szt. - windy osobowe - 3 szt. 2) Sprzątanie terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni 5.965
m2 w tym: - powierzchnie utwardzone na zewnątrz posesji 4458m2 , - powierzchnie terenów zielonych
(trawniki, klomby) - 800m2 , 3. Szczegółowy zakres usług i obowiązków Wykonawcy określa wzór umowy
stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Maksymalna wartość wynagrodzenia jaką wykonawca moŜe uzyskać w
okresie realizacji umowy nie moŜe przekroczyć kwoty: 82.000 zł (brutto)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje: a)
co najmniej 3 osobami, które będą wykonywać zamówienie na stanowisku sprzątacza powierzchni
wewnętrznych w budynku, w tym minimum jedną, która posiada doświadczenie w obsłudze maszyny do mycia
podłóg , b) co najmniej jedną osobą na stanowisku sprzątacza do obsługi terenów zewnętrznych nieruchomości
i posiadającej doświadczenie w obsłudze kosiarek spalinowych do koszenia trawy. Weryfikację spełnienia tego
warunku zamawiający dokona na podstawie przedłoŜonego przez Wykonawcę wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzonego wg wzoru załącznika nr 5 SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe
dysponuje: a) co najmniej 2 osobami, które będą wykonywać zamówienie na stanowisku sprzątacza
powierzchni wewnętrznych w budynku, w tym minimum jedną, która posiada doświadczenie w obsłudze
maszyny do mycia podłóg , b) co najmniej jedną osobą na stanowisku sprzątacza do obsługi terenów
zewnętrznych nieruchomości i posiadającej doświadczenie w obsłudze kosiarek spalinowych do koszenia trawy.
Weryfikację spełnienia tego warunku zamawiający dokona na podstawie przedłoŜonego przez Wykonawcę
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzonego wg wzoru załącznika nr 5
SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty naleŜy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp.
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z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 09.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty naleŜy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat)..
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