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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Ciechanowska
E-mail: karolina.ciechanowska@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294305
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
usługa codziennego sprzątania i utrzymania czystości klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych,
pomieszczeń sanitarnych oraz innych powierzchni w Budynku Dydaktycznym przy ul. Międzychodzkiej 5 w
Pozn
Numer referencyjny: ZP/103/U/20

II.1.2)

Główny kod CPV
90911200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego sprzątania i utrzymania czystości klatek schodowych,
ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych oraz innych powierzchni w Budynku Dydaktycznym przy ul.
Międzychodzkiej 5 w Poznaniu
W celu zapoznania się ze specyfiką budynku i przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie
wizji lokalnej.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi utrzymania czystości w w/w budynku przy użyciu środków
czystości preferowanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem A do SIWZ lub przy użyciu środków
czystości równoważnych. Środki czystości zaoferowane do realizacji usługi muszą spełniać wymagania
zamawiającego zwarte w załączniku A do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2020

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: lsd6
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-014035
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/01/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w
formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym - dokument składany wraz z ofertą;
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.00,00
zł - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni .
3. zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - dokument składany wraz z ofertą.
Powinno być:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w
formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym - dokument składany wraz z ofertą;
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000,00
zł - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni .
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3. zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - dokument składany wraz z ofertą.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

