Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn
www.opnt.olsztyn.pl

Olsztyn, dnia 23.06.2016 r.
Nr postępowania: 17/2016/PN/OPNT

Do wiadomości
uczestników postępowania
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach
Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie”.
Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny działając na podstawie art. 38 ust.
4 Ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie:
1. warunku udziału w postępowaniu – Rozdział V pkt. 3 ppkt. 3.1 SIWZ
z:

3.1. W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego
z realizacją minimum dwóch usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, tj. polegających
na wykonaniu minimum dwóch usług polegających na kompleksowym sprzątaniu
i utrzymywaniu czystości o wartości nie mniejszej niż 4.000 zł brutto/ miesiąc i czasie
trwania kontraktu nie krótszym niż 6 m-cy oraz powierzchni sprzątanej nie mniejszej
niż 3000 m2, każda.
na:

3.1. W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego
z realizacją minimum dwóch usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, tj. polegających
na wykonaniu minimum jednej usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu
i utrzymywaniu czystości o czasie trwania kontraktu nie krótszym niż 6 m-cy oraz
powierzchni sprzątanej nie mniejszej niż 400 m2.
2. terminu termin składania i otwarcia ofert – Rozdział XI pkt. 2 oraz 3 SIWZ
z:

2. Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2016 r. o godz. 12:00
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3. Oferty zostaną otwarte w dniu 27.06.2016 r. o godz. 15:30 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn. Sekretariat w
budynku BK.
na:

2. Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2016 r. o godz. 12:00
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 30.06.2016 r. o godz. 15:30 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn. Sekretariat
w budynku BK.

Zamawiający ponadto informuje, że w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje obowiązującą
specyfikację istotnych warunków zamówienia, gdzie kolorem czerwonym zostały naniesione zmiany o
których mowa powyżej.

Z poważaniem

Wojciech Samulowski
Dyrektor OPNT
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