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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Siedlcach

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Browarna 12

Miejscowość:  Siedlce Kod pocztowy:  08 - 110 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 256401653

Osoba do kontaktów:  Jolanta Ignaciuk

E-mail:  jolanta.ignaciuk@zus.pl Faks:  +48 256401610

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zus.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) www.zus.pl

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Kompleksowe sprzątanie w latach 2019-2021 w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Siedlcach

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach i na terenach
zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Siedlcach. 2. Usługa w podziale na 6
części dotyczy obiektów Oddziału ZUS w Siedlcach, w następujących lokalizacjach: Część I – Oddział ZUS w
Siedlcach, ul. Browarna 12, Część II – Inspektorat ZUS w Garwolinie, ul. Kościuszki 38A, Część III – Inspektorat
ZUS w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 84, Część IV – Inspektorat ZUS w Sokołowie Podlaskim, ul.
Piłsudskiego 2, Część V – Biuro Terenowe ZUS w Węgrowie, ul. Wieniawskiego 15, Część VI – Biuro Terenowe
ZUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji
w podziale na poszczególne lokalizacje, zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ oraz wzorze
umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający wymaga przez cały okres realizacji
Umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy), osób bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia. 5. Zamawiający
wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 4 były zatrudnione przez cały okres realizacji Umowy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie
za pracę w przeliczeniu na pełen etat - ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847). 6. Sposób dokumentowania zatrudnienia
na umowę o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 4, uprawnienia w zakresie kontroli
spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań, określone zostały we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej
SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90910000  
Dodatkowe przedmioty 90911200  
 90919200  
 90911100  
 90610000  
 77310000  
 90620000  
 90630000  
 90911300  
 98310000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
360000/271/4/2018-ZAP

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_zussiedlc
Dane referencyjne ogłoszenia:   2018-138322   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2018/S 179-407082  z dnia:  18/09/2018  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/09/2018  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:

3. Wadium musi zostać wniesione
przed upływem terminu składania
ofert tj. do dnia 25.10.2018 r. do
godz.
1130.

Powinno być:

3. Wadium musi zostać wniesione
przed upływem terminu składania
ofert tj. do dnia 29.10.2018 r. do
godz.
11:30.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego: (w przypadku dialogu
konkurencyjnego)

Zamiast:
25/10/2018   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/10/2018   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
25/10/2018   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/10/2018   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
25/10/2018   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/10/2018   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-153994
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