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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6410005514
Adres pocztowy: 1 Maja 218
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Dryja- Biuro Utrzymania Zieleni wew. 138
E-mail: zamowienia@mpgm.com.pl 
Tel.:  +48 322420133
Faks:  +48 322420881
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.mpgm.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpgm.com.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność lub 
pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska oraz części wspólnych nieruchomości stanowiących włas
Numer referencyjny: EE/04/U/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność lub 
pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska oraz części wspólnych nieruchomości stanowiących własność 
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Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zlokalizowanych
w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków Nr 1 oraz 2 i 3.
Zamówienie dzieli się na 2 następujące zadania:
• Zadanie nr 1 – realizacja przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Rejonie 
Eksploatacji Budynków Nr 1 - dzielnica – Ruda - załącznik nr 1.1.1 oraz nr 1.1.2 do SIWZ,
• Zadanie nr 2 – realizacja przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Rejonie 
Eksploatacji Budynków Nr 2 - dzielnice – Wirek, Bielszowice, Czarny Las oraz Halemba – Rejon Eksploatacji 
Budynków Nr 3 - załącznik nr 1.2.1 oraz nr 1.2.2 do SIWZ.

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

07/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MPGM
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-100047
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 148-363448
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/07/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje usługę lub usługi, w zakresie 
niezbędnym do spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, tj. za wykonanie porównywalnych usług uważa 
się wykonywanie prac polegających na utrzymaniu terenów zieleni i/lub zieleni w pasach drogowych na kwotę: 
nie mniejszą niż:
- zadanie nr 1 - 641 000,00 PLN brutto,
- zadanie nr 2 - 700 000,00 PLN brutto
Powinno być:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje usługę lub usługi, w zakresie 
niezbędnym do spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, tj. za wykonanie porównywalnych usług uważa 
się wykonywanie prac polegających na utrzymaniu czystości wewnątrz budynków, utrzymanie czystości na 
terenie zewnętrznym („letnie i zimowe”) i utrzymaniu terenów zielonych – na łączną kwotę – nie mniejszą niż:
- zadanie nr 1 - 641 000,00 PLN brutto,
- zadanie nr 2 - 700 000,00 PLN brutto.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363448-2020:TEXT:PL:HTML

