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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10069454800000, ul. Al.

Władysława Bandurskiego  7, 94-020  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-42 272 15 11,

e-mail admin@maks-arena.pl, faks 0-42 272 15 04.

Adres strony internetowej (url): https://makis.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3.

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca

spełni warunek jeżeli przedstawi: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 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 albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni warunek jeżeli

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: a) 5 usług

sprzątania przed/w trakcie/po imprezach – imprezach sportowych, gdzie minimalna ilość

widzów wynosiła 10 000 osób; b) minimum 1 usługi sprzątania nieprzerwanie przez minimum

6 miesięcy stadionów piłkarskich – usługa ta może być jedną z usług wymienionych powyżej.

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania

tymi zasobami: c) Myjka ciśnieniowa o ciśnieniu minimum 144 bar - 2 szt.; d) Szorowarka

tarczowa – 2 szt.; e) Odkurzacz sucho mokro – 2 szt.; f) Odkurzacz plecakowy – 2 szt.; g)

Zestaw dwuwiaderkowy – 5 szt

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały

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

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były

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

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni

warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: a) 10

usług sprzątania przed/w trakcie/po imprezach – imprezach sportowych, gdzie minimalna ilość
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widzów wynosiła 10 000 osób; 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń

technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: a) Myjka ciśnieniowa o ciśnieniu

minimum 144 bar - 2 szt.; b) Szorowarka tarczowa – 2 szt.; c) Odkurzacz sucho mokro – 2

szt.; d) Odkurzacz plecakowy – 2 szt.; e) Zestaw dwuwiaderkowy – 5 szt.;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-19, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-20 godzina: 10:00
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