Ogłoszenie nr 2021/BZP 00229468/01 z dnia 2021-10-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w wielofunkcyjnym obiekcie Centrum
Sportu w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366231546
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Grodziska 1
1.4.2.) Miejscowość: Błonie
1.4.3.) Kod pocztowy: 05-870
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.4.7.) Numer telefonu: +48 (22) 770-72-00
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: centrumsportu@blonie.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cs-blonie.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00229468/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-12 13:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00227769/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:
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a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt. 21 niniejszej SWZ, dotyczących
podstaw wykluczenia )
b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50.000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje - w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co
najmniej jedną usługę świadczoną przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz jednego
Zamawiającego, polegającą na kompleksowym sprzątaniu pływalni krytej o powierzchni lustra
wody minimum 800m2 wraz z utrzymaniem czystości w obiekcie kubaturowym o powierzchni
użytkowej do sprzątania co najmniej 3500 m2
*Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę której przedmiot został odebrany przez
Zamawiającego jako wykonany należycie.
* W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest
wykonywana, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert w
postępowaniu okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż 6 miesięcy.
b. dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu, urządzeniami technicznymi (sprzętem i
maszynami czyszczącymi ) w minimalnej ilości:
- 1 szt. kombajn sprzątający o zasilaniu bateryjnym,
- 1 szt. maszyna szorująco-czyszcząca,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho — mokro,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho,
- 2 szt. specjalistyczne wózki do sprzątania (wielofunkcyjne),
- 1 szt. urządzenie do dezynfekcji parowej,
- 1 szt. myjka ciśnieniowa,
- 2 szt. odkurzacze podwodne automatyczne do sprzątania niecek basenów ( dno i ściany ),
- 1 szt. odkurzacz podwodny do sprzątania dna basenów ręczny,
- 1 szt. podbierak basenowy.
- 1 szt. odkurzacz czyszcząco – piorący do podłóg z wykładziną
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt. 21 niniejszej SWZ, dotyczących
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podstaw wykluczenia )
b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 50.000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – co
najmniej trzy usługi, każda świadczona na rzecz jednego Zamawiającego przez okres minimum
12 miesięcy i polegające na sprzątaniu krytej pływalni wraz z obiektem kubaturowym,
w tym przynajmniej jedna usługa* na kompleksowe sprzątanie pływalni krytej o powierzchni
lustra wody minimum 800 m2 wraz z utrzymaniem czystości w obiekcie kubaturowym o
powierzchni użytkowej do sprzątania co najmniej 3500 m2 i wartości umowy minimum
600.000,00 zł,
*Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę której przedmiot został odebrany przez
Zamawiającego jako wykonany należycie.
*W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest
wykonywana, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert w
postępowaniu okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż 10 miesięcy.
b. dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu, urządzeniami technicznymi (sprzętem i
maszynami czyszczącymi ) w minimalnej ilości:
- 1 szt. kombajn sprzątający o zasilaniu bateryjnym,
- 1 szt. maszyna szorująco-czyszcząca,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho — mokro,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho,
- 2 szt. specjalistyczne wózki do sprzątania (wielofunkcyjne),
- 1 szt. urządzenie do dezynfekcji parowej,
- 1 szt. myjka ciśnieniowa,
- 2 szt. odkurzacze podwodne automatyczne do sprzątania niecek basenów ( dno i ściany ),
- 1 szt. odkurzacz podwodny do sprzątania dna basenów ręczny,
- 1 szt. podbierak basenowy.
- 1 szt. odkurzacz czyszcząco – piorący do podłóg z wykładziną
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
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w postępowaniu
Przed zmianą:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie potwierdzający wykonanie - co najmniej jednej usługi świadczonej przez co najmniej
6 miesięcy na rzecz jednego Zamawiającego, polegającej na kompleksowym sprzątaniu pływalni
krytej o powierzchni lustra wody minimum 800m2 wraz z utrzymaniem czystości w obiekcie
kubaturowym o powierzchni użytkowej do sprzątania co najmniej 3500 m2,
wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania (okresu realizacji) i podmiotów, na rzecz których
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami w przypadku zamówień na usługi są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to oświadczenie
Wykonawcy,
Uwaga! W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
*Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę której przedmiot został odebrany przez
Zamawiającego jako wykonany należycie.
* W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest
wykonywana, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert w
postępowaniu okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż 6 miesięcy.
b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca
wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 50.000,00
zł,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
* W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów
należy
złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu w kwocie
min.
50.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego powyższych dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 12.7 lit. d) SWZ,
wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami. Zawarte w wykazie informacje mają potwierdzać wymagania Zamawiającego z pkt.
10.1.4) lit. b) SWZ odnośnie posiadania sprzętu i maszyn czyszczących w minimalnych ilościach
przedstawionych poniżej:
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- 1 szt. kombajn sprzątający o zasilaniu bateryjnym,
- 1 szt. maszyna szorująco-czyszcząca,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho — mokro,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho,
- 2 szt. specjalistyczne wózki do sprzątania (wielofunkcyjne),
- 1 szt. urządzenie do dezynfekcji parowej,
- 1 szt. myjka ciśnieniowa,
- 2 szt. odkurzacze podwodne automatyczne do sprzątania niecek basenów ( dno i ściany ),
- 1 szt. odkurzacz podwodny do sprzątania dna basenów ręczny,
- 1 szt. podbierak basenowy.
- 1 szt. odkurzacz czyszcząco – piorący do podłóg z wykładziną
Po zmianie:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie potwierdzający wykonanie - co najmniej trzech usług, każda świadczona na rzecz
jednego Zamawiającego przez okres minimum 12 miesięcy i polegająca na sprzątaniu krytej
pływalni wraz z obiektem kubaturowym, w tym przynajmniej jedna usługa* na kompleksowe
sprzątanie pływalni krytej o powierzchni lustra wody minimum 800 m2 wraz z utrzymaniem
czystości w obiekcie kubaturowym o powierzchni użytkowej do sprzątania co najmniej 3500 m2 i
wartości umowy minimum 600.000,00 zł,
wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania (okresu realizacji) i podmiotów, na rzecz których
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami w przypadku zamówień na usługi są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to oświadczenie
Wykonawcy,
Uwaga! W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
*Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę której przedmiot został odebrany przez
Zamawiającego jako wykonany należycie.
*W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest
wykonywana, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert w
postępowaniu okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż 10 miesięcy
b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca
wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 50.000,00
zł,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
* W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów
należy
złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu w kwocie
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min.
50.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego powyższych dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 12.7 lit. d) SWZ,
wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami. Zawarte w wykazie informacje mają potwierdzać wymagania Zamawiającego z pkt.
10.1.4) lit. b) SWZ odnośnie posiadania sprzętu i maszyn czyszczących w minimalnych ilościach
przedstawionych poniżej:
- 1 szt. kombajn sprzątający o zasilaniu bateryjnym,
- 1 szt. maszyna szorująco-czyszcząca,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho — mokro,
- 1 szt. odkurzacz do pracy na sucho,
- 2 szt. specjalistyczne wózki do sprzątania (wielofunkcyjne),
- 1 szt. urządzenie do dezynfekcji parowej,
- 1 szt. myjka ciśnieniowa,
- 2 szt. odkurzacze podwodne automatyczne do sprzątania niecek basenów ( dno i ściany ),
- 1 szt. odkurzacz podwodny do sprzątania dna basenów ręczny,
- 1 szt. podbierak basenowy.
- 1 szt. odkurzacz czyszcząco – piorący do podłóg z wykładziną
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-10-19 11:00
Po zmianie:
2021-10-20 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-19 12:00
Po zmianie:
2021-10-20 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-11-17
Po zmianie:
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