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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248645-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania budynków
2022/S 090-248645

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-202600)

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

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl 
Tel.:  +48 226083600
Faks:  +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 
208
Numer referencyjny: 4/DB/PN/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS) w Warszawie, przy al. Niepodległości 208. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowa, której wzór 
stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-202600

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w 
sposób należyty wykonali lub wykonują jedno zamówienie nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, 
polegające na wykonaniu lub wykonywaniu umowy w zakresie świadczenia usługi sprzątania w obiekcie 
biurowym o powierzchni nie mniejszej niż 15 000 m2.
Przez usługę sprzątania w obiekcie biurowym Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną jednorazowo lub 
sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie, z tym że wielkość powierzchni wymieniona 
powyżej odnosi się do części już zrealizowanej.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykażą, że dysponują 
sprawnym sprzętem, obejmującym co najmniej:
a) wózek dwuwiaderkowy z wyciskarką + kompletne mopy ze stelażem - dla każdej osoby sprzątającej,
b) wózek do wywożenia posegregowanych śmieci – 2 szt.,
c) odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho – dla każdej osoby sprzątającej,
d) sprzęt do prania dywanów i wykładzin podłogowych – 1 szt.,
e) odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń i wody z posadzek – 1 szt.,
f) profesjonalne urządzenia do:
i. usunięcia poprzedniej warstwy polimeru – 1 szt.,
ii. polimerowania – 1 szt.,
iii. polerowania polimerowanych powierzchni – 1 szt.
g) sprzęt i wyposażenie (np. drabiny, środki ochrony osobistej, pasy bezpieczeństwa, itd.)
w niezbędnych ilościach do realizacji usługi mycia okien.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w 
sposób należyty wykonali lub wykonują jedno zamówienie nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, 
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polegające na wykonaniu lub wykonywaniu umowy w zakresie świadczenia usługi sprzątania w obiektach 
biurowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 15 000 m2.
Przez usługę sprzątania w obiektach biurowych Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną jednorazowo lub 
sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie, z tym że wielkość powierzchni wymieniona 
powyżej odnosi się do części już zrealizowanej.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykażą, że dysponują 
sprawnym sprzętem, obejmującym co najmniej:
a) wózek dwuwiaderkowy z wyciskarką + kompletne mopy ze stelażem - dla każdej osoby sprzątającej,
b) wózek do wywożenia posegregowanych śmieci – 2 szt.,
c) odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho – dla każdej osoby sprzątającej,
d) sprzęt do prania dywanów i wykładzin podłogowych – 1 szt.,
e) odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń i wody z posadzek – 1 szt.,
f) profesjonalne urządzenia do:
i. usunięcia poprzedniej warstwy polimeru – 1 szt.,
ii. polimerowania – 1 szt.,
iii. polerowania polimerowanych powierzchni – 1 szt.
g) sprzęt i wyposażenie (np. drabiny, środki ochrony osobistej, pasy bezpieczeństwa, itd.)
w niezbędnych ilościach do realizacji usługi mycia okien.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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