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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340318-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Jasło: Usługi sprzątania budynków
2020/S 138-340318

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 122-299418)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
Krajowy numer identyfikacyjny: 521-30-17-228
Adres pocztowy: ul. Rynek 18 B
Miejscowość: Jasło
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Mrugał
E-mail: zampubl_jaslo@zus.pl 
Tel.:  +48 134437970
Faks:  +48 134437970
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Jaśle
Numer referencyjny: 130000/271/2/2020-ZAP

II.1.2) Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wewnątrz 
obiektów, otoczenia, utrzymanie zieleni wraz z dostawą materiałów (artykułów toaletowych do sanitariatów, 
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pokoi socjalnych, gabinetów lekarskich i środków do mycia, czyszczenia, konserwacji dezynfekcji oraz worków 
naśmieci). Budynki i lokale:
1) Oddział ZUS w Jaśle, budynki A i B, 38-200 Jasło, ul. Rynek 18 B;
2) lokal położony w budynku zlokalizowanym w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. K. Wielkiego 15;
3) lokal położony w budynku zlokalizowanym w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Modrzejewskiego 12;
4) Inspektorat Brzozów, 36-200 Brzozów, ul. Witosa 11;
5) Inspektorat Dębica, 39-200 Dębica, ul. Piłsudskiego 15;
6) Inspektorat Krosno, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5;
7) Inspektorat Sanok, 38-500 Sanok, ul. Konarskiego 20, 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Dworcowa 10 (Punkt 
Informacyjny).
3. Zamówienie realizowane przez okres 24 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji – od dnia zawarcia umowy, jednak 
nie wcześniej niż od 1.1.2021.

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

16/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 122-299418

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:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje co 
najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest świadczenie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, 
usługi utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej**, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została/jest wykonana/wykonywana, wraz z 
załączeniem dowodów*, określających czy ta usługa została lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający informuje, że przy ocenie warunku, będzie uwzględniał tylko usługi, które spełniają łącznie 
następujące warunki:
a) każda usługa polegała/polega na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej**;
b) każda usługa była/jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych;***
c) każda usługa wykonywana była w sposób ciągły, tj. przez co najmniej 5 dni w tygodniu;
d) każda usługa polegającą na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej** była/jest 
realizowana w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni wewnętrznej min. 5 000 m2.
* Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługa była/jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy wraz z uzasadnieniem braku 
możliwości pozyskania dokumentów. W przypadku usługi nadal wykonywanej referencje bądź inne dokumenty 
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potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
** przez budynki użyteczności publicznej – należy rozumieć obiekty wskazane w § 3 ust. 6 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065), tj. „budynek przeznaczony na potrzeby administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym 
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny” – z 
wyłączeniem magazynów, hipermarketów, hal, wiat, parkingów itp.
*** Wszelkiej interpretacji dotyczącej terminu wyrażonego w miesiącach zamawiający będzie dokonywał 
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
— w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna) warunek, o którym mowa zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 
wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę zgodnie z powyższymi warunkami,
— wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp), niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
— pozostałe informacje dotyczące warunku udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje co 
najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest świadczenie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, 
usługi utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej**, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została/jest wykonana/wykonywana, wraz z 
załączeniem dowodów*, określających czy ta usługa została lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający informuje, że przy ocenie warunku, będzie uwzględniał tylko usługi, które spełniają łącznie 
następujące warunki:
a) każda usługa polegała/polega na utrzymaniu czystości w obiektach użyteczności publicznej**;
b) każda usługa była/jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych;
c) każda usługa wykonywana była w sposób ciągły, tj. przez co najmniej 5 dni w tygodniu;
d) każda usługa polegającą na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej** była/jest 

realizowana w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni wewnętrznej min. 5 000 m2.
* dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługa była/jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy wraz z uzasadnieniem braku 
możliwości pozyskania dokumentów. W przypadku usługi nadal wykonywanej referencje bądź inne dokumenty 
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potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
** przez budynki użyteczności publicznej – należy rozumieć obiekty wskazane w § 3 ust. 6 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz. 1065), tj. „budynek przeznaczony na potrzeby administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym 
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny” – z 
wyłączeniem magazynów, hipermarketów, hal, wiat, parkingów itp.
— w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna) warunek, o którym mowa zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 
wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę zgodnie z powyższymi warunkami,
— wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp), niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku wykonawca musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
— pozostałe informacje dotyczące warunku udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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