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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348007-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi sprzątania
2020/S 141-348007

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 121-297689)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-132
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Bogacka
E-mail: mbogacka@mpk.lodz.pl 
Tel.:  +48 426721120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe świadczenie usług czystościowo-porządkowych w obiektach, terenach, taborze oraz 
bezobsługowych punktach socjalnych
Numer referencyjny: WZ-091-32/20

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe świadczenie usług czystościowo-porządkowych w obiektach, 
terenach, taborze oraz bezobsługowych punktach socjalnych.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w zał. nr: 9A do SIWZ (dot. zadania nr 1), 9B do 
SIWZ (dot. zadania nr 2), 9C do SIWZ (dot. zadania nr 3), 9D do SIWZ (dot. zadania nr 4), 9E do SIWZ (dot. 
zadania nr 5), 9F do SIWZ (dot. zadania nr 6), 9G do SIWZ (dot. zadania nr 7).
3. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obiektów, terenów, parkingów do nich 
przyległych oraz taboru, wskazanych w ramach zadania, na które Wykonawca złoży ofertę. Termin wykonania 
wizji należy ustalić telefonicznie z osobami wskazanymi w §8 ust. 1 projektów umów (zał. nr 10A – dot. zadania 
nr 1, zał. nr 10B – dot. zadania nr 2, zał. nr 10C – dot. zadań nr: 3–6, zał. nr 10D – dot. zadania nr 7.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie, zgodnie z treścią pkt II.8 zał. nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 121-297689

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp, tj. 
Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonali w tym okresie, bądź wykonują (dotyczy świadczeń 
okresowych lub ciągłych):
(...)
3) w przypadku złożenia oferty dla zadania nr 3 i/lub zadania nr 4 i/lub zadania nr 5 i/lub zadania nr 6:
a) minimum jedną usługę polegającą na utrzymaniu w czystości i porządku pomieszczeń innych niż biurowe, 
przez które rozumie się pomieszczenia o charakterze przemysłowym, jak np. hale produkcyjne, laboratoria, hale 
warsztatowe, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN netto (w ramach jednego kontraktu);
i (oznacza konieczność łącznego spełnienia warunku)
b) minimum jedną usługę polegającą na utrzymaniu w czystości i porządku taboru służącego do przewozu 
zbiorowego osób, w liczbie co najmniej 30 sztuk (w ramach jednego kontraktu);
(...)
Powinno być:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp, tj. 
Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
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okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonali w tym okresie, bądź wykonują (dotyczy świadczeń 
okresowych lub ciągłych):
(...)
3) w przypadku złożenia oferty dla zadania nr 3 i/lub zadania nr 4 i/lub zadania nr 5 i/lub zadania nr 6:
a) minimum jedną usługę polegającą na utrzymaniu w czystości i porządku pomieszczeń innych niż biurowe, 
przez które rozumie się pomieszczenia o charakterze przemysłowym, jak np. hale produkcyjne, laboratoria, hale 
warsztatowe, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN netto (w ramach jednego kontraktu)
i (oznacza konieczność łącznego spełnienia warunku);
b) minimum jedną usługę polegającą na utrzymaniu w czystości i porządku taboru służącego do przewozu 
zbiorowego osób, w liczbie co najmniej 30 sztuk (w ramach jednego kontraktu);
(...)
Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje:
Zamiast:
2. Termin wniesienia wadium upływa 31.7.2020 o godz. 11.00.
Powinno być:
2. Termin wniesienia wadium upływa 5.8.2020 o godz. 11.00.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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