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Data: 18/09/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Bionanopark" sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 47321432900000, ul. Dubois   114/116,

93-465  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 844 444, e-mail przetargi@bionanopark.pl,

faks 426 845 000. 

Adres strony internetowej (url): www.bionanopark.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotemzamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach

„Bionanopark” sp. z o.o. położonych wŁodzi przy ul. Dubois 114/116. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji, jak iwymagania oraz obowiązki Wykonawcy

związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone zostaływ Załącznikach nr 1A do SIWZ

– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nr 1A.1. do SIWZ – Wykazpowierzchni do

codziennego sprzątania, nr 1A.2. do SIWZ – Wykaz powierzchni do kompleksowegosprzątania

przed wynajmem, nr 1A.3. do SIWZ – Wykaz powierzchni wyłożonych wykładziną, nr 1A.4.do

SIWZ – Wytyczne dotyczące wewnętrznego mycia powierzchni szklanych i metalowych

fasadwewnętrznych, przeszkleń, drzwi wejściowych i okien wewnątrz budynków oraz w

Załączniku nr 6 doSIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści



zawieranej umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotemzamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości w

budynkach „Bionanopark” sp. z o.o. położonych wŁodzi przy ul. Dubois 114/116. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji, jak iwymagania oraz obowiązki

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone zostaływ Załącznikach nr

1A do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nr 1A.1. do SIWZ –

Wykazpowierzchni do codziennego sprzątania, nr 1A.2. do SIWZ – Wykaz powierzchni do

kompleksowegosprzątania przed wynajmem oraz w Załączniku nr 6 doSIWZ – Istotne dla stron

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

Punkt: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

W ogłoszeniu jest: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,

żew okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co

najmniej dwie usługisprzątania powierzchni wewnętrznych o pow. min. 8000 m2 i o wartości nie

mniejszej niż 250.000,00PLN brutto każda z usług, z czego jedna to usługa sprzątania

powierzchni laboratoryjnej i jedna tousługa sprzątania powierzchni biurowej, wykonywanych

nieprzerwanie przez okres min. 6 miesięcy. 

W ogłoszeniu powinno być: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje

należycie co najmniej dwie usługi sprzątania wewnętrznej powierzchni laboratoryjnej o

charakterze laboratorium badawczo naukowego (o pow. min. 3000 m2) oraz usługi sprzątania

wewnętrznej powierzchni biurowej (min. 5000 m2), przy czym wartość jednej z tych usług jest

nie mniejsza niż 250.000,00 PLN, wykonywanych nieprzerwanie przez okres min. 6 miesięcy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

Punkt: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:



W ogłoszeniu jest: 1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną min.500.000,00 PLN; 2. Wykazu usług wykonanych, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłychrównież wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzeczktórego usługi były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych sąwykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należytewykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany udokumentować należyte wykonanie (wykonywanie) wokresie

ostatnich 3 lat co najmniej dwie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych o pow. min.8000

m2 i o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN brutto każda z usług, z czego jedna to

usługasprzątania powierzchni laboratoryjnej i jedna to usługa sprzątania powierzchni

biurowej,wykonywanych nieprzerwanie przez okres min. 6 miesięcy (wzór dokumentu stanowi

Załącznik nr 3do SIWZ). UWAGA: W przypadku, gdy wykonane przez Wykonawcę usługi

sprzątania stanowiączęść usług o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić

rodzajowo i kwotowousługi, które są wymagane w celu spełnienia warunku stawianego przez

Zamawiającego. W przypadkugdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona

będzie w innych walutach niż PLN,Zamawiający przeliczy tę wartość po średnim kursie walut

Narodowego Banku Polskiego (NBP) dladanej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną min.500.000,00 PLN; 2. Wykazu usług wykonanych, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały



wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować należyte wykonanie (wykonywanie) w

okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwie usługi sprzątania wewnętrznej powierzchni

laboratoryjnej o charakterze laboratorium badawczo naukowego (o pow. min. 3000 m2) oraz

usługi sprzątania wewnętrznej powierzchni biurowej (min. 5000 m2), przy czym wartość jednej z

tych usług jest nie mniejsza niż 250.000,00 PLN, wykonywanych nieprzerwanie przez okres min.

6 miesięcy (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3do SIWZ). UWAGA: W przypadku, gdy

wykonane przez Wykonawcę usługi sprzątania stanowią część usług o szerszym zakresie,

Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo usługi, które są wymagane w

celu spełnienia warunku stawianego przez Zamawiającego. W przypadku gdy jakakolwiek

wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w innych walutach niż PLN, Zamawiający

przeliczy tę wartość po średnim kursie walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej

waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV:PROCEDURA 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-10-05, godzina: 09:00 


