
 

1 

 

Michałowice, dnia 04.03.2020 r. 
Pismo znak: ZP.271.2.11.2.2020 

 

 

  WYKONAWCY 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sprzątanie i utrzymanie w 

ciągłej czystości pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice” Nr sprawy ZP.271.2.11.2020 
 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4 a, a także art. 12 a ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zastępującym zakresie: 

                                                                                                                       

 

I. W Rozdz. 18.4.3. w kryterium nr 3 „DOŚWIADCZENIE OSOÓB SKIEROWANYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA” (D) 

 

Dotychczasowa treść: 

„W przypadku wskazania mniejszej liczby osób, skierowanych do realizacji zamówienia 

posiadających minimum 6 miesięczne doświadczenie i praktykę zawodową w 

świadczeniu usług sprzątania, Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przypadku niewskazania 

żadnych osób skierowanych do realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona bez dalszego badania.” 

 

Treść po zmianie: 

„W przypadku wskazania mniejszej niż 4 liczby osób, skierowanych do realizacji 

zamówienia posiadających minimum 6 miesięczne doświadczenie i praktykę zawodową 

w świadczeniu usług sprzątania, lub w przypadku niewskazania żadnych osób 

skierowanych do realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako 

niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia” 
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II. W Załączniku nr 1 do SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY”  

w pkt 4.2. Informacje dotyczące Kryterium Nr 3 (wypełnia Wykonawca): Doświadczenie osób 

skierowanych do realizacji zamówienia dokonuje się zmiany treści w następujący sposób: 

Dotychczasowa treść pod tabelą: 

„W przypadku nie wskazania liczby osób, skierowanych do realizacji zamówienia 

posiadających minimum 6 miesięczne doświadczenie i praktykę zawodową w 

świadczeniu usług sprzątania, Wykonawca otrzyma 0 pkt. Dane te nie podlegają 

uzupełnieniu bądź wyjaśnieniom na zasadach określonych w ustawie Pzp.” 
 

Treść po zmianie: 

„Należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w pkt 18.4.3 SIWZ kryterium nr 3 

„DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA” 

(D)” 

 

 

III. W Rozdz. 16  „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” 

1) ust.16.2 otrzymuje brzmienie: 

„Termin składania ofert upływa dnia 06.03.2020 r. godz. 12:00” 

 

2) ust. 16.5 otrzymuje brzmienie: 

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2020 r. godz. 12:15 w siedzibie 

Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Aleja Powstańców 

Warszawy 1 Reguły, 05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216.” 

 

Zgodnie z  art. 12 a ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje 

odpowiedniej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP pod nr 516916-N-2020 

z dnia 2020-02-26 r. 

 

 

       Z poważaniem 

 

Z-ca Wójta Gminy Michałowice 

 

/-/ Jerzy Sierak 


