Słupsk, dn. 29.03.2011r.
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 76-200 Słupsk,
ul. Tuwima 4, NIP 839-000-79-64; Regon: 771285155
tel. (059) 84 87 510 fax (059) 84 28 048
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl
adres strony internetowej: www.pgm.slupsk.pl
Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz
Prezydenta Miasta Słupska gospodarującego zasobem Skarbu Państwa,
wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwycięstwa nr 3, NIP 839-100-55-07

Nr sprawy: 12/DPZ/U/2011

Do wykonawców

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Przedmiot zamówienia:
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 .
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) informuje, Ŝe dokonuje modyfikacji
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:
1) Rozdział III SIWZ pt. „Opis przedmiotu zamówienia”
Wykreśla się pomyłkowo wpisany punkt nr 2 na stronie nr 3 SIWZ. o treści: „Maksymalna wartość
wynagrodzenia jaką wykonawca moŜe uzyskać w okresie realizacji umowy nie moŜe przekroczyć
kwoty: 70.000,00 zł (brutto)” bowiem zapis ten nie odpowiada wartości szacunkowej przedmiotu
zamówienia, a tym samym nie dotyczy przedmiotu przetargu.
2) Rozdział VI SIWZ pt. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”
W punkcie 1.1. (wskazanego powyŜej rozdziału) dotychczasowy p.pkt 3 (strona nr 5 SIWZ)
otrzymuje następujące brzmienie:
„3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a takŜe zakresu wykonywanych
przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. Nr 5
SIWZ”
3)

Modyfikuje się załącznik nr 5 do SIWZ w następującym zakresie tj. anuluje się całkowicie
dotychczasowy załącznik nr 5, a w jego miejsce wprowadza cię nowy załącznik nr 5 pt. „WYKAZ
OSÓB” oraz dla jego jednoznacznej identyfikacji oznacza się go dodatkowo słowem „modyfikacja”
Załącznik ten zamieszczono poniŜej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe dokonana w ten sposób modyfikacja treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ stanowi jej integralną część i jest wiąŜąca dla
Wykonawców. Dokonana modyfikacja SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu.

Pełnomocnik Zarządu
ds. zamówień publicznych
Mirosław Dańko

