Szczecin, dnia 08.11.2018 r.
sygn. DZP-167-2018/PK
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. ,, Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług
związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków”
- DZP-262-44/2018.
MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Części nr II
SIWZ:
1) §8 ust. 4 pkt 4 o dotychczasowej treści:
„zmniejszenie cen w sytuacji zmniejszenia się przedmiotu zamówienia np. w wyniku
ograniczenia sprzątanej powierzchni np. w sytuacji przekazania przez Zamawiającego
jednego ze sprzątanych obiektów innemu podmiotowi gospodarczemu lub instytucji,
lub sprzedaży tego obiektu”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„wielkości przedmiotu zamówienia np. w wyniku ograniczenia sprzątanej powierzchni
np. w sytuacji przekazania przez Zamawiającego jednego ze sprzątanych obiektów
innemu podmiotowi gospodarczemu lub instytucji, lub sprzedaży tego obiektu
(zmniejszenie cen),”
2) §10 ust. 4 o dotychczasowej treści:
„Zabezpieczenie może być wykorzystane w każdym przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę na pokrycie wszelkich
roszczeń Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Zabezpieczenie może być wykorzystane w każdym przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pokrycie wszelkich roszczeń
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy”.

3) §14 ust. 1 pkt 2 o dotychczasowej treści:
„kserokopię certyfikatu Wykonawcy potwierdzającego, że spełnia wymogi
określone normą ISO 9001/2008 w zakresie utrzymania czystości oraz
utrzymania i pielęgnacji zieleni,”
podlega wykreśleniu:

4) §15 pkt 4 o dotychczasowej treści:
„Certyfikat ISO 9001/2008 w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania i
pielęgnacji zieleni,”
podlega wykreśleniu:

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. Administracyjnych
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr Andrzej Gajewski

W załączeniu:
1) Część II SIWZ – „Projekt umowy” – po modyfikacji
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