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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: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 12
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-075
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych Marek Momot, Janusz Żebracki
E-mail: zampubl_rzeszow@zus.pl 
Tel.:  +48 178675284
Faks:  +48 178675000
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zus.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych posesji O/ZUS Rzeszów oraz podległych jednostek 
terenowych
Numer referencyjny: 350000/271/03/2020-ZAP

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych posesji 
O/ZUS Rzeszów oraz podległych jednostek terenowych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi usługa 

mailto:zampubl_rzeszow@zus.pl
http://www.zus.pl
http://www.zus.pl


2 / 3

kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Oddziału ZUS w Rzeszowie i jego terenowych jednostek 
organizacyjnych oraz utrzymywanie porządku na zewnątrz wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynków:
usługa sprzątania pomieszczeń w obiektach Oddziału ZUS Rzeszowie i podległych jednostkach terenowych, 
usługa utrzymania porządku wokół obiektów Oddziału ZUS w Rzeszowie i podległych jednostek terenowych w 
okresie letnim i zimowym tj.:
oczyszczanie dróg, placów, chodników i innych terenów,
pielęgnację terenów zielonych w okresie letnim,
usuwanie śniegu, błota pośniegowego i lodu,
odśnieżanie powierzchni dachów płaskich budynków w przypadku nadmiernego nagromadzenia się śniegu w 
okresie zimowym;

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

05/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002a54j
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-090431
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 134-330159
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/07/2020

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.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, co najmniej 2 usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach użyteczności publicznej*, 
każda obejmująca sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 18 000 m2 i 
trwająca przez okres minimum 12 miesięcy w sposób ciągły, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, 
że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Powinno być:
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej 1 usługę sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach użyteczności publicznej*, 
obejmującą sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 18 000 m2 i 
trwającą przez okres minimum 12 miesięcy w sposób ciągły, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, 
że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330159-2020:TEXT:PL:HTML
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Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/08/2020
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


